
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد؛

حمایت از تولید در حد حرف و تبلیغات است!

دکتر عاطفه عابدینی در نشست خبری خود درباره 
مبتالیان غیر شدید به بیماری کرونا، گفت: بیماران غیر 
شدید عالئم معمول کووید ۱۹ مانند درد بدن، حدود ۲ 
روز تب، سرفه غیر شدید دارند. درمانی که در ویرایش دهم پروتکل 
درمان در نظر گرفتیم براساس تجربیات خودمان و تحقیقات جهانی 
بود. ما برای درمان موارد غیر شدید و سرپایی فعال درمان خاصی 
به جز درمان عالمتی توصیه نکردیم. البته یک سری از بیماران در 

خطر بیشتر پیشرفت بیماری هستند و در عرض چند روز پیشرفت 
شدید بیماری دارند. این افراد شامل کسانی هستند که فشارخون 
باال دارند، مسن هستند، دیابتی ها، افرادی که پیوند دریافت کردند 
عالئم  با  که  فردی  در  باشد  الزم  پزشک  تجویز  بنابر  شاید  و... 
داروهای  از  است  بوده  خطر  معرض  در  اما  کرده  مراجعه  خفیف 
سرپایی خوراکی و با توجه به بیماری زمینه ای فرد استفاده شود.
صفحه ۲

وعده باکدام پشتوانه؟

رقابت یارانه ای، اسم رمز موفقیت 
در انتخابات ریاست جمهوری!

۳۴ درصد از مشترکین آب باالی الگو،مصرف می کنند
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر : علی بردستانی، 
معاون درآمد و خدمات مشترکین اظهار 
داشت:طبق بررسی به عمل آمده بر اساس آمار 
سال ۱۳۹۹ در کل مشترکین شهری و روستایی، 
۳۴ درصد مشترکین، باالی الگوی مصرف یعنی 

۱۶ مترمکعب در ماه آب مصرف می کنند.
وی افزود بر اساس طبقات مصرف تعیین شده 
جز  مشترکین  از  درصد   ۱۲ نیرو،  وزارت  توسط 
 ۵۰ تا   ۳۰ بین  یعنی  اند  مصرف«  پر   « دسته 
مترمکعب اب در ماه مصرف می کنند و ۴ درصد 
از مشترکین جز دسته ی » بد مصرف« اند یعنی 

بیشتر از ۵۰مترمکعب در ماه آب مصرف دارند.
شهبازی استاندار البرز: تهران، جوانان و شور انتخاباتی

متروی کرج یک ابرپروژه 
در سطح کالنشهرهای کشور محسوب می شود
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سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1755- پنجشنبه 13  خرداد  1400- قیمت 1000 تومان

روزنامه سراسری

نسل جوان روزنامه  تنها 

وقوع احتمالی پیک پنجم با کرونای هندی! تخریب ۸0 درصد باغات پایتخت 
در دوره قبل مدیریت شهری

رئیس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر تهران مهم ترین اقدام های 
مدیریت شهری پنجم را برای حفظ منافع عمومی پایتخت نشینان تشریح کرد و 
گفت: چهار پنجم باغات تهران یعنی حدود ۸۰ درصد در دوره قبل مدیریت شهری 
پایتخت تخریب شد و تنها یک پنجم )بیست درصد( آن باقی مانده و سطح اشغال ساخت 

و ساز در دوره قبل مدیریت شهری در باغ ها به گونه ای بود که به آن برج باغ می گفتند.
صفحه ۲

سرپرست معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات 
اینکه  بیان  با  کشور  بهزیستی  زندگی(   +( بهزیستی 
در  گفت:  است،  پایش شده  پرونده  هزار   ۸۰۰ تاکنون 
حال حاضر یک میلیون و ۸۰ هزار پرونده افرادی که از سازمان 
خدمات مستمر دریافت می کنند در این مراکز توزیع شده است و 
زندگی  مثبت  مراکز  در  نوبتی  پشت  پرونده   هزار   ۲۵۰ زودی  به 

استان ها توزیع می شود.

و  تبیین  بهزیستی، نشست  پایگاه خبری سازمان  به گزارش 
تشریح برنامه های مراکز جامع مثبت زندگی با حضور »محمد عباسی« 
معاونت  بهداد« سرپرست  منابع، »هادی  و  توسعه مدیریت  معاون 
فناوری  بهزیستی )+ زندگی( مرکز  تامین و توسعه مراکز خدمات 
اطالعات، تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی کشور و مسئوالن 

فناوری اطالعات استانها به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.
صفحه ۲

پایش ۸۰۰ هزار پرونده در مراکز خدمات مثبت زندگی

DONYAYEJAVANANMAG.IR

آگهي فراخوان پیمانكاران براي مناقصه عمومي 
یك مرحله اي همراه با ارزیابي كیفي )فشرده(   شماره 1400-5

نوبت دوم

در اجراي بند ))ج(( ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات ، اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر در نظر دارد پروژه هاي  ذیل را به مناقصه بگذارد . لذا از شرکتهاي 
پیمانکاري داراي رتبه) حداقل ۵ابنیه با ظرفیت الزم ( از سازمان برنامه و بودجه  ، دعوت مي شود که جهت دریافت اطالعات  بیشتر و اسناد مناقصه  به  سامانه 
تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند . تلفن تماس ۰77۳۳۳۲۴۵۰۵-۰77۳۳۳۲۴۵۰۶- داخلي ۲۲۰ امورقراردادها

  www.setadiran.ir  محل و مهلت دریافت  اسناد مناقصه: سامانه تدارکات  الکترونیکي دولت به آدرس
از ساعت ۱۴ روز  ۱۴۰۰/۰۳/۱۲   تا ساعت ۸ روز  ۱۴۰۰/۰۳/۱7

زمان تسلیم  اسناد مناقصه به سامانه :  تا ساعت ۸  روز: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱  
محل و زمان بازگشایي مناقصه  : سالن کنفرانس اداره کل نوسازي مدارس  استان ساعت ۹صبح روز ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 

پروژه هاي ذیل با فهرست بهاء سال ۹۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور برآورد گردیده و قرارداد آنها بر اساس بخشنامه سرجمع منعقد میگردد. 
حضور پیشنهاد دهندگان ویا نماینده آنها با معرفي نامه کتبي در جلسه گشایش پاکتها بالمانع است . 

تضمین شرکت در مناقصه-الف : ضمانت نامه بانکي  ب: واریز نقدي به حساب مرکز وجوه سپرده اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر نزد بانک مرکزي 
جمهوري اسالمي ایران به شماره حساب ۴۰7۳۰۳۰۶۰7۸۵۰۸۵7  ) شماره شبا  IR7۹۰۱۰۰۰۰۴۰7۳۰۳۰۶۰7۸۵۰۸۵7 (  با شناسه پرداخت   ۹۱۲7-۹۶-

۶7۳۲-۳۵۰۱-۰۹۵۱-۴۰۰۰-۲۹۳۶-۵۶۱۵     ج : ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي  موسسات اعتباري غیربانکي که داراي مجوز الزم از طرف بانک 
مرکزي جمهوري  اسالمي هستند  .

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد  بریال نام پروژهردیف 
مناقصه بریال

محل اعتبار

 ملي-/457/000/000-/9/127/000/000تكمیل مدرسه شش کالسه بایندر بندرگاه )حداقل امتیاز 70(      1
هدایاي نفت و ملي-/1/250/000/000-/25/000/000/000احداث مدرسه روستاي محمود احمدي )حداقل امتیاز 70(      2

هدایاي نفت و ملي-/2/465/000/000-/49/300/000/000احداث مدرسه روستاي گورك خورشیدي )حداقل امتیاز 75(      3

تاریخ انتشار   : نوبت اول ۱۴۰۰/۰۳/۱۲  نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
      امورقراردادها و روابط عمومي اداره کل نوسازي مدارس استان بوشهر   

آگهي 
مناقصه عمومی 

نظر به اینكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه نگهداشت 
تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان را برگزار  نماید . لذا از کلیه پیمانكاران شرکت هاي ذیصالح با 
داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات دعوت بعمل مي آید ، وفق برنامه زمانبندي شده ذیل نسبت به اخذ اسناد 

مناقصه از طریق سامانه اقدام نمایند. 

مبلغ ضمانت نامه )ریال(شرح فراخوانشماره فراخوانردیف

750/000/000تاسیسات بیمارستان شهید گنجی برازجان1۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۴

محل و تاریخ توزیع اسناد: سامانه ستاد    
مهلت دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۳  لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ تا ساعت ۱۹:۰۰ 

مهلت ارسال اسناد   : از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹   لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۹  تا ساعت ۱۰:۰۰  
تاریخ بازگشایی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹   ساعت ۱۱:۰۰

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها 

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذکر است ، این آگهي در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است  

http://bpums.ac.ir                                               سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
www.iets.mporg.ir                سایت ملي مناقصات

                    www.setadiran.ir                                                                                                           سامانه ستاد

آگهي 
مناقصه عمومی 

دانشگاه علوم پزشكی بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان بقیه اله االعظم)عج(دیلم را از 
طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( واگذار نماید 

مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصهموضوع مناقصهکد فراخوانردیف

 واگذاری بخشی از  امور نگهبانی بیمارستان۱۲۰۰۰۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰۰۵
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰بقیه اله االعظم)عج(دیلم

محل و تاریخ توزیع اسناد: سامانه ستاد    
مهلت دریافت اسناد مناقصه :  از تاریخ  ۱۴۰۰/۰۳/۱۳  لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ تا ساعت ۱۹:۰۰ 

مهلت ارسال اسناد    : از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹   لغایت ۱۴۰۰/۰۳/۲۹  تا ساعت ۱۰:۰۰  
تاریخ بازگشایی : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹   ساعت ۱۲:۰۰

مکان تحویل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه 
علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها 

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
الزم به ذکر است ، این آگهي در سایت هاي ذیل نیز درج گردیده است  

http://bpums.ac.ir سایت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر   
www.iets.mporg.ir سایت ملي مناقصات          

                                     www.setadiran.ir       سامانه ستاد        

آگهی
 مناقصه عمومی
 یك مرحله ای 

۱- نام دستگاه مزایده گذار: سازمان آتش نشانی شهرکرد 
۲- شرح مختصر موضوع مزایده: واگذاری بخشی از خدمات )شامل: نظافتچی، راننده پایه دوم و تایپیست( 

۳- آخرین مهلت و محل دریافت پیشنهادات: به مدت ۱۰ روز کاری از زمان نشر آگهی، سامانه ستاد 
۵- برآورد پروژه ۲/7۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات داخلی 

۶- میزان ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه: مبلغ ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
7- زمان بازگشایی پیشنهادات: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

ضمنا متقاضیان جهت شرکت در مناقصه باید از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند و جهت اطالع از جزییات بیشتر این مناقصه با 
شماره تلفن ۳۳۳۶۵۰۵۹ واحد امور مالی تماس حاصل فرمایید و یا به سازمان آتش نشانی شهرکرد مراجعه نمایید. 

شناسه آگهی : ۱۱۴۳۸۶۳

صفحه ۳

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در 
آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ مسابقه ای را با عنوان مسابقه سیزده ویژه دانشجویان 

سراسر کشور برگزار می کند.
به گزارش معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی 
غیر  و  پزشکی  علوم  دانشجویان  مسابقه  این  در  تهران، 
پزشکی در دانشگاه های مختلف کشور اعم از علم و فرهنگ، 

جامع علمی کاربردی، فنی حرفه ای، پیام نور، دانشگاه آزاد 
اسالمی، دانشگاه هنر، فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی 
و ... و دیگر دانشگاه های کشور در مقاطع مختلف کارشناسی، 
ارشد و دکترا می توانند یک پرسش از رییس جمهور منتخب 
سیزدهم  را در زمینه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، 

اقتصادی و ... مطرح کنند.
طی مراسمی به سیزده دانشجویی که بهترین پرسش ها 

را مطرح کرده باشند، جوایزی اهدا و از آن ها تقدیر می شود. 
رئیس جمهور  اختیار  در  برگزیده  پرسش  سیزده  هم چنین 

منتخب قرار خواهد گرفت.
دانشجویان عالقه مند شرکت در این مسابقه می توانند 
به سایت BookRc.ir  مراجعه و پرسش خود را در قالب 

فایل WORD  یا PDF  در این سایت بارگذاری کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۲۸ خرداد ماه تعیین شده است.

مسابقه سیزده ویژه دانشجویان سراسر کشور برگزار می شود



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1755- پنجشنبه 13 خرداد 21400 معه جا

درخواست كمیسیون اصل ۹0 برای ارائه الیحه
 برای رمز ارزها 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تکلیف این کمیسیون به وزارت 
نیرو برای استخراج رمز ارزها خبر داد.

علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که با حضور 
رضا اردکانیان وزیر نیرو برگزار شد، گفت: در این نشست مسائل و موضوعات 
مرتبط با عملکرد وزارت نیرو با حضور معاونین او، تعدادی از نمایندگان کمیسیون 
اقتصادی، انرژی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت و در نهایت مقرر شد، وزارت نیرو نسبت به سواالت و ابهامات مطرح 

شده گزارش مکتوب ارائه کند.
نماینده مردم تهران افزود : در ابتدای نشست رییس کمیسیون گزارشی 
از شکایت های واصله از طرز کار وزارت نیرو ارائه کرد و به تعدادی از سواالت 
و  گسترده  خاموشی های  خصوص  در  آن  مهمترین  که  کرد  اشاره  شکایات  و 
برق  نیرو در حوزه صنعت  وزارت  قانون  تکالیف  اجرای  نحوه  مکرر در کشور، 
در برنامه ششم توسعه، واگذاری شبکه توزیع برق به بخش غیر دولتی، میزان 
مطالبات شرکت های خصوصی از وزارت نیرو و در نهایت ارتباط استخراج بیت 

کوین با قطع برق بود.
وی تاکید کرد: وزیر نیرو نیز گزارش عملکرد کلی از اقدامات وزارت تحت 
تصدی خود ارائه کرد و توضیح داد که در وزارت نیرو به دنبال ایجاد نیروگاه های 
با  نیروگاهی  احداث چنین  باورند که  این  بر  و  در مجاورت ساحل هستند  بخار 

کمترین خسارت زیست محیطی است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰  افزود: وزارت نیرو با همکاری نیروی انتظامی 
به دنبال شناسایی مکان ها و اشخاصی هستند که استخراج رمز ارز دارند و تفاوت 
نمی کند این استخراج قانونی باشد یا غیر قانونی، چرا که به دلیل بحران خاموشی 

مانینگ باید متوقف شود.
خضریان گفت: وزیر نیرو در حالی تاکید داشت که مانینگ ۲ هزار مگاوات 
برق مصرف می کند و فشار زیادی به سیستم برق کشور است که نمایندگان در 
کمیسیون اصل ۹۰ تاکید داشتند با سیستم های کنونی امکان بررسی الگوی مصرف 

خانگی وجود دارد بنابراین شناسایی مانینگ کار سختی نیست. 
وی ادامه داد: ضمن اینکه وزارت نیرو اعالم آمادگی کرد که به اشخاص 
نیروگاه های خورشیدی بدهد و در  ارز، تسهیالت  قانونی رمز  استخراج  خواهان 
زمان  در  درعوض  نیرو،  وزارت  از سوی  تاریکی  زمان  در  آنها  برق  تامین  قبال 
پیک مصرف این نیروگاه ها به کمک سیستم برق کشور بیایند و برق تهاتر کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: براساس نظر مجلس مقرر شد وزارت 
نیرو الیحه ای برای قانونمند کردن استخراج رمز ارزها تهیه کند تا این کار در 
چارچوب قانون انجام شود.همچنین با استناد به قانون برنامه ششم توسعه عنوان 
شد که وزارت نیرو تا پایان سال ۱۳ هزار و ۳۰۱ مگاوات برق تولید خواهد کرد.

وی با اشاره به سخنان وزیر نیرو مبنی بر اینکه این وزارتخانه ۵۱ هزار میلیارد 
تومان بدهی به پیمانکاران دارد، ادامه داد: همچنین این وزارتخانه ۵۸ هزار میلیارد 

تومان از دولت طلب دارد که باید برای وصول و پرداخت بدهی ها تدبیر شود.

نماینده صومعه سرا:
نماینده نباید كاری به پست وزارتخانه ها داشته باشد

یک نماینده مجلس تاکید کرد: اگر بنا باشد نمایندگان در کار انتخابات و 
تبلیغات برای دیگری ورود کنند قطعا به حق و حقوق مردم آسیب می زند.

کاظم دلخوش اباتری، درباره حضور نمایندگان در ستاد تبلیغاتی برخی از 
نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت: نماینده مجلس حق 
دارد مانند سایر مردم دارای سلیقه باشد و این یک امر طبیعی است او نیز  از حقوق 

هر انسانی که در جامعه دارد برخوردار است.
نماینده صومعه سرا یادآور شد: قانون اساسی در اصل ۵7 قوا را از یکدیگر 
تفکیک کرده است و هر کدام از آن ها به سهم خودشان بر اساس اختیارات و 
وظایفی که وجود دارد باید برای مردم در کشور تالش کنند؛ نمایندگان مجلس 
از جانب مردم برای قانون گذاری انتخاب شده اند هر نماینده ای یکسری موافق و 
یکسری مخالف دارد و اگر بنا باشد در کار انتخابات و تبلیغات برای دیگری ورود 

کنند قطعا به حق و حقوق مردم آسیب می زند.

یک عضو شورای شهر تهران خبر داد؛
تخریب ۸0 درصد باغات پایتخت در دوره قبل مدیریت شهری

رئیس کمیته نظارت شورای اسالمی شهر تهران مهم ترین اقدام های مدیریت 
شهری پنجم را برای حفظ منافع عمومی پایتخت نشینان تشریح کرد و گفت: چهار 
پنجم باغات تهران یعنی حدود ۸۰ درصد در دوره قبل مدیریت شهری پایتخت تخریب 
شد و تنها یک پنجم )بیست درصد( آن باقی مانده و سطح اشغال ساخت و ساز در دوره 

قبل مدیریت شهری در باغ ها به گونه ای بود که به آن برج باغ می گفتند.
افشین حبیب راده عضو شورای شهر تهران در آیین بهره برداری از 7۲ پروژه 
منطقه ۲۲ شهرداری تهران گفت: باید تقدیر کنم از کارگرانی که در این پروژه ها فعالیت 

کردند که اگر آن ها نبودند به طور حتم اتفاقات خوب امروز رخ نمی داد.
حبیب زاده گفت: خدا را شاکرم که شهرداری و شورای شهر تهران توانستند به 

وعده ای که به مردم برای تغییر رویکرد داده بودند عمل کنند.
وی در تشریح اقدام های مدیریت شهری در دوره پنجم مدیریت شهری ادامه داد: 
یکی از موضوعاتی که مورد گالیه مردم بود قلع و قمع باغات بود و شما می دانید که 
در دوره قبل مدیریت شهری جلسه های کمیسیون باغات غیر علنی بود اما این دوره 

پرونده باغات به صحن شورای شهر تهران آمد و آرای اعضا شفاف شد.
عضو شورای شهر تهران افزود: چهار پنجم باغات تهران یعنی حدود ۸۰ درصد 
در دوره قبل مدیریت شهری پایتخت تخریب شد و تنها یک پنجم )بیست درصد( 
آن باقی مانده و سطح اشغال ساخت و ساز در دوره قبل مدیریت شهری در باغ ها به 
گونه ای بود که به آن برج باغ می گفتند و به زبان ساده در طبقه منفی ۱ حدود ۸۰ 

درصد سطح اشغال وجود داشت.
حبیب زاده گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری طرحی تهیه شد که جلوی 
ساخت و ساز در باغ ها گرفته شد و ساخت و ساز در باغ ها در یک یا دو طبقه با سطح 

اشغال پایین تغییر کرد.
مدیریت شهری  قبل  دوره  در  تهران  ملک شهرداری  داد: ۳۰۰۰  ادامه  وی 
پایتخت به افراد غیر واگذار شده بود و این اقدام بدون مجوز شورای شهر تهران 
بود و پس از بازپس گیری بسیاری از امالک در حال حاضر ۳۰۰ ملک شهرداری 

در حال تخلیه است.
عضو شورای شهر تهران افزود: در این دوره مدیریت شهری تنها 7۰ پروانه بلند 
مرتبه سازی صادر شد که این عدد در دوره قبل مدیریت شهری بیش از ۵۰۰ پروانه بود.

بر اساس گزارش پایگاه اطالع رسانی شهر، حبیب زاده با بیان این مطلب که 
امروز تنها بخشی از اقدام های مدیریت شهری پنجم را به عرض مردم رساندم گفت: 
گزارش جامعی از اقدامات مدیریت شهری در دور پنجم تهیه شده است که به اطالع 

عموم خواهد رسید.

ثبت نام جاماندگان طرح ترافیك خبرنگاری تا 1۶ خرداد
مهلت ثبت نام جاماندگان سهمیه طرح ترافیک خبرنگاری تا ۱۶ خرداد ادامه دارد.

معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: با توجه به درخواست 
مکرر جاماندگان ثبت نام طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری، سایت تهران من از 
روز یکشنبه ۹ خرداد به منظور ثبت نام جاماندگان طرح ترافیک و کارت بلیت خبرنگاری 

باز شد و مهلت ثبت نام تا ۱۶ خرداد نیز ادامه دارد.
به گفته عمار سعیدیان فر، مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی، 
افرادی که تا دهم اردیبهشت سال ۱۴۰۰  به منظور دریافت کارت بلیت و طرح ترافیک 

در سایت تهران من ثبت نام کرده اند، نیازمند ثبت نام مجدد نیست.
او افزود: بررسی مدارک اصحاب رسانه در حال انجام می باشد و در صورت نقص 
مدرک با پیامک به تلفن همراه متقاضی مربوطه اطالع رسانی می شود. افراد مذکور 
می بایست نسبت به رفع نواقص و بارگذاری مجدد مدارک صحیح در حساب کاربری 

سایت تهران من اقدام کنند. 
مدیر واحد ساماندهی محدوده ها و طرح های ترافیکی بیان کرد: تخصیص نهایی 
سهمیه های طرح ترافیک خبرنگاری از ۱۶ خرداد آغاز خواهد شد و به  افرادی که در 
سایت تهران من ثبت نام خبرنگاری نکرده باشند یا دارای نقص مدرک باشند، امکان 

تخصیص طرح ترافیک یا کارت بلیت خبرنگاری وجود نخواهد داشت.

هشدار دبیر کمیته علمی کرونا؛

وقوع احتمالی پیك پنجم با كرونای هندی!
علمی  کمیته  بیر  د
ضمن   ۱۹ کووید  کشوری 
درمانی  پروتکلهای  به  اشاره 
بیماران کم عالمت کرونا و چند توصیه 
به این بیماران، در عین حال به مباحثی 
درباره خاصیت آهنربایی در ناحیه تزریق 

واکسنهای کرونا، پاسخ داد.
نشست  در  عابدینی  عاطفه  دکتر 
شدید  غیر  مبتالیان  درباره  خود  خبری 
غیر  بیماران  گفت:  کرونا،  بیماری  به 
مانند   ۱۹ کووید  معمول  عالئم  شدید 
غیر  سرفه  تب،  روز   ۲ حدود  بدن،  درد 
شدید دارند. درمانی که در ویرایش دهم 
پروتکل درمان در نظر گرفتیم براساس 
جهانی  تحقیقات  و  خودمان  تجربیات 
شدید  غیر  موارد  درمان  برای  ما  بود. 
جز  به  خاصی  درمان  فعال  سرپایی  و 
درمان عالمتی توصیه نکردیم. البته یک 
سری از بیماران در خطر بیشتر پیشرفت 
روز  چند  عرض  در  و  هستند  بیماری 
افراد  این  بیماری دارند.  پیشرفت شدید 
شامل کسانی هستند که فشارخون باال 
افرادی  دیابتی ها،  هستند،  مسن  دارند، 
بنابر  و... شاید  دریافت کردند  پیوند  که 
تجویز پزشک الزم باشد در فردی که با 
عالئم خفیف مراجعه کرده اما در معرض 
سرپایی  داروهای  از  است  بوده  خطر 
زمینه ای  بیماری  به  توجه  با  و  خوراکی 

فرد استفاده شود.
درمان  ما  افزود:  باره  این  در  وی 
توصیه  سرپایی  رد  موا برای  خاصی 
اگر  می گوییم  بیماران  به  اما  نکردیم، 
کشید،  طول  روز   ۳ از  بیش  شما  تب 
بگیرید.  ریه  رادیولوژی  و  کنید  مراجعه 
اگر تب قطع شد و دوباره برگشت یعنی 
اگر عالئم  است،  داده  رخ  ریه  درگیری 
رخ  اشتهایی  بی  یا  می شود  بدتر  سرفه 
سریعا  باید  و  است  مهم  بسیار  می دهد 

به پزشک مراجعه کنند.
عابدینی با اشاره به تمهید صورت 
در  بیماران  موقت  بستری  برای  گرفته 
داد:  ادامه  کشور  در  کرونا  چهارم  خیز 
به  زیاد  بسیار  موقت  بستری  موضوع 
از نظر روحی  بیمارانی که ممکن است 
بستری  بیمارستان  در  باشد  سختشان 
شرطی  به  البته  می کند؛  کمک  شوند، 
موضوع  این  امکان  بالینی  نظر  از  که 
وجود داشته باشد و ویزیت روزانه توسط 

پزشک هم انجام شود.
درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
زمان ایمنی زایی پس از تزریق واکسن 
می توانیم  وقتی  ما  کرد:  تاکید  کرونا، 
بگوییم جامعه از واکسن سود برده است 
 7۰ و  باشد  شده  ایجاد  زایی  ایمنی  که 
تا 7۵ درصد مردم واکسینه شده باشند. 
عدد  این  به  باید  واکسن  تاثیر  برای 
دغدغه های  از  واکسن  تامین  و  برسیم 
واکسن ها  است.  بهداشت  وزارت  اصلی 
و  می شود  تهیه  مختلف  پلتفرم های  در 
واریانت های  برابر  در  واکسن ها  تاثیر 

جدید خیلی مشخص نیست.
این  ما  پیش بینی  گفت:  عابدینی 
پنجم  پیک  وقوع  صورت  در  که  است 
خواهد  هندی  نوع  با  پیک  این  کرونا 
بود. اینکه بگوییم چون واکسن زدم پس 
ماسک را کنار بگذارم امکان پذیز نیست؛ 

چون هم ایمنی زایی جمعی با واکسن به 
از  درصد مورد نظر نرسیده است و هم 
تاثیر واکسن در برابر ویروس های جهش 
یافته اطالع دقیق نداریم. توصیه فعلی ما 

همچنان استفاده از ماسک است.
ترایال  کلینیکال  نتایج  درباره  وی 
کرد:  اظهار  برکت،  کووایران  واکسن 
به  جلسات  این  تمام  در  علمی  کمیته 
عنوان نماینده مردم و متخصصین حضور 
دارد. ما هم در جلسه اعالم نتایج بودیم 
که به زودی اعالم خواهد شد. نظر همه 
این است که باید با مردم صادق بود ولی 
از جانب من متخصص این واکسن نتایج 
درباره  تصمیمات  و  دارد  خوبی  خیلی 
زمان تزریق آن به اطالع خواهد رسید.

صحبتهایش  مه  دا ا در  بدینی  عا
کرونا  واکسنهای  با  دارویی  تداخلهای 
خون  کننده  رقیق  داروهای  کرد:  تاکید 
تداخلی  هیچ  آسپیرین  و  وارفارین  مثل 

با واکسن ندارد و بر اساس دستورالعمل 
اگر  اصال حتی  واکسن  از  ترومبوز پس 
کسی سابقه آمبولی ریه، لخته ریه و لخته 
در پا داشته باشد اصال نمی گوییم واکسن 
نزند و احتمال چند در میلیون بروز لخته 
و  رقیق کننده خون  داروهای  به  ربطی 
سابقه در آمبولی ندارد و احتیاج به قطع 

داروها نیست.
وی درباره مباحث مطرح در زمینه 
شیوع قارچ سیاه نیز توضیح داد: بیماری 
بیماری  موکورمایکوزیس  یا  سیاه  قارچ 
جدیدی نیست که از هند آمده باشد. این 
بیماری همواره وجود داشته است و ربطی 
به کووید۱۹ ندارد و در همه کشورها وجود 
بویژه  و  ایمنی  نقص  دچار  بیماران  دارد. 
مبتالیان به دیابت کنترل نشده در معرض 
خطر قارچ سیاه هستند. این بیماری قارچی 
در ریه، سینوس یا چشم فرد دچار نقص 
طوالنی  مدت  که  کسی  ایمنی،  سیستم 
کورتون مصرف کرده و دیابتی های کنترل 
نشده گسترش می یابد. این بیماری درمان 
مشخص خود را دارد و موضوع جدیدی 
بی رویه  کورتون  ارائه  بدانیم  باید  نیست. 
در درمان کرونا اصال الزم نیست و این 
موضوع را در ویرایش دهم پروتکل درمان 
مصرف  کردیم  توصیه  و  کردیم  اصالح 
داوهایی که سیستم ایمنی را تحلیل می دهد 

به حداقل برسانیم.
به  پاسخ  در  همچنین  بدینی  عا
فضای  در  کیلیپ هایی  درباره  سوالی 
محل  در  میدهد  نشان  که  مجازی 
ایجاد  آهنربایی  خاصیت  واکسن  تزریق 
شده است نیز گفت: این شایعه در فضای 
و  توضیخات  و  می شود  رویت  مجازی 

توجیهات غیر علمی هم شنیده می شود. 
واقعیت این است خود ما هم در حال کار 
بر این موضوع هستیم. این عارضه فقط 
این قضیه در  نداده است،  ایران رخ  در 
حتی  دهد؛  رخ  می توانست  برندی  هر 
کار  موضوع  این  بر  گذاشتیم  گروهی 
کنند و توجیه علمی داشته باشیم. فرضیه 
آلومینیوم  هیدروکسید  که  است  این  ما 
یا جیوه در این واکسن شاید توجیه این 
اصال  گفتند  هم  برخی  باشد.  موضوع 
واکسن  به  ربطی  موضوع  این  شاید 
خطرناک  موضوع  این  باشد.  نداشته 
و  مرگ  و  بود  خواهد  موقت  و  نیست 
نداشته است. تئوری هایی  به دنبال  میر 
کامل  بررسی  کنیم  باید صبر  اما  داریم 
شود. اگر بدانیم بروز خاصیت ذکر شده 
باشد  الزم  شاید  است  واکسن  خطر  به 
تعدیالتی در ساختار واکسن رخ دهد اما 
این احتیاج به تحقیق و مستندات دارد.

سوالی  به  پاسخ  در  همچنین  وی 
گفت:  باردار  زنان  واکسیناسیون  درباره 
به  موجود  واکسن های  تزریق  درباره 
اما  نداریم  توصیه ای  فعال  باردار  زنان 
باید تحقیقات کامل شود ولی در برخی 
کشورها که زنان باردار واکسینه شدند به 
نظر می رسد خطری به وجود نیامده البته 
به انتشار دستورالعمل جداگانه نیاز است.

دبیر کمیته علمی ستاد کرونا  با اشاره 
به جریان واکسن هراسی نیز گفت: این امر 
برای ما نگران کننده است. برخی عقیده 
دارند واکسن امر جدیدی است که افراد را 
با آن کنترل می کنند. این که چه واکسنی 
همیشه  است  بهتر  واکسنی  چه  و  بزنیم 
گفته می شود بهترین واکسن چیزی است 
که در اختیار شما است. عوارض کرونا باال 
برخی  فهمیدیم  تازگی  به  حتی  و  است 
بعد از بهبود کرونا به دیابت مبتال شدند 
زیرا ممکن است کرونا بر سلول پانکراس 
اثر بگذارد و تولید انسولین مختل شود و 
حتی گاهی اوقات التهابات موجب سکته 
قلبی ومغزی می شود. پس وقتی با چنین 
ناشناخته  ابعاد  که  بیماری طرف هستیم 
دارد هر عقل سالمی بین عوارض کرونا 
و عوارض تزریق واکسن، ترجیح می دهد 

واکسن دریافت کند.
می شود  مگر   : کرد کید  تا وی 
از  عارضه  باشد،  عارضه  بدون  واکسن 
شدید  عوارض  تا  بدن  درد  خفیف،  تب 
غیر شایع را شامل می شود. نمی گوییم 
واکسن ها عارضه ندارند اما بیش از ۹۰ 
درمان  قابل  و  خفیف  عوارض  درصد 
هم  شدید  عوارض  ره  با ر د هستند. 
قابل  آنها  از  خیلی  آگاهی  صورت  در 

اطمینان  درصد  به  اگر  است .  درمان 
جامعه  درصد   ۵۰ یا   7۰ واکسیناسیون 
کسانی  امنیت  برای  نمی توانیم  نرسیم 
که واکسن زدند را هم فراهم کنیم پس 
تزریق واکسن برای سالمت خودمان و 

است. هموطنانمان 
شیوع  و  بروز  از  افزود:  عابدینی 
و  می گذرد  اندی  و  سال  یک  کووید 
پیشگیری از شیوع بیماری با واکسن از 
نظر علمی و اجتماعی ضروری است. ما 
باز  را  دانشگاه ها  و  مدارس  بتوانیم  باید 
به زندگی  برداریم و  را  کنیم، ماسک ها 

عادی بازگردیم.
و اما عوارض احتمالی واکسنها

احتمالی  عوارض  درباره  عابدینی 
بر  عوارض  کرد:  بیان  نیز  واکسن ها 
یا  ویروس  ز  ا تکه ای  ینکه  ا اساس 
ویروس کشته شده به بدن تزریق شود، 
سیستم  دیگر  طرف  از  است.  متفاوت 
خود  خاص  پیچیدگی  فرد  هر  ایمنی 
یک  تزریق  گفت  نمی توان  و  دارد  را 
عوارض  نفر،  دو  به  مشترک  واکسن 
کسی  اگر  داد.  خواهد  مشترک  کامال 
سیستم  که  می کند  مصرف  داروهایی 
ایمنی اش سرکوب شود، قطعا ما توصیه 
به مصرف واکسن با پلتفرم کشته شده 
می کنیم اما این به معنی آن نیست که 
اگر سایر واکسن ها را تزریق کند اتفاق 

بدی برایش می افتد.
ساخت  پلتفرم های  فزود:  ا وی 
است  متفاوت  هم  داخلی  واکسن های 
بر  است.  ایرانی  هر  غرور  باعث  این  و 
همین اساس عوارض و تاثیر واکسن های 
داخلی هم متفاوت است. درباره تاثیر آن ها 
بر موتاسیون ها نمی توان قاطع نظر داد، 
اما به هر حال هر واکسن کرونایی با هر 
پلتفرمی با هر برندی در مقابل مرگ ناشی 
از کووید۱۹ بسیار موثر است و دغدغه ما 
هم همین است که مرگ را کاهش دهیم. 
اما درباره ابتالی به بیماری ممکن است 

پاسخ های متفاوتی بدهند. 
سوالی  به  پاسخ  در  ادامه  در  وی 
مبنی بر اینکه آیا وزارت بهداشت در توزیع 
واکسن های وارداتی تفاوتی قائل می شود 
یا خیر، اظهار کرد: قطعاً ساختار واکسن ها 
با یکدیگر تفاوت دارد و توصیه ما این است 
ایمنی  نقص  دچار  که  کسانی  برای  که 
هستند و از داروهای نقص ایمنی استفاده 
می کنند واکسن کشته شده استفاده شود. 
اما هیچ وقت در توزیع واکسن ها به لحاظ 

برند، اولویت قائل نمی شویم.
اندیکاسیونی  هیچ  افزود:  عابدینی 
مطلقا  بگوییم  که  نداریم  واکسن  برای 
اینکه  مگر  شود  تزریق  واکسن  نباید 
نوبت اول واکسن زدید و واکنش شدید 
است.  شده  ایجاد  بدنتان  در  لخته  یا 
می کنیم  احتیاط  موارد  خیلی  در  البته 
برخی  کننده  مصرف  افراد  در  شاید  و 
داروهایی که نقص سیستم ایمنی ایجاد 
تزریق  برای  را  دارو  ُدز  بگوییم  میکند، 
واکسن به مدت چند روز کاهش دهند. 
دنیا  در  تازگی  به  در مورد کودکان هم 
ترایال  کلینیکال  قالب  در  برندها  برخی 
به کودکان تزریق می شود ولی با توجه 
به اینکه کرونا در اطفال خفیف تر است 

نیاز به حساسیت بیشتری داریم.
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دانشگاه شهید بهشتی مسوول آموزش مجازی ادبیات فارسی 
در چین شد

عنوان  به  دانشگاه  این  بهشتی گفت:  دانشگاه شهید  رییس  ایرنا-  تهران- 
مسوول آموزش مجازی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه های چین معرفی شد.

روز  قیداری  نصیری  سعداله  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  گزارش  به 
دانشگاهی،  علمی  بررسی همکاری های  در نشست تخصصی  گذشته)چهارشنبه( 
در برنامه راهبردی همکاری های ایران و چین که به صورت برخط از سوی این 
وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: سابقه همکاری دانشگاه شهید بهشتی با کشور 

چین به سه دهه گذشته برمی گردد.
وی افزود: در این مدت تاسیس با سابقه ترین گروه زبان چینی کشور در 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی، تاسیس مرکز مطالعات ایران 
در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه بین المللی شانگهای، تاسیس اولین مرکز چین 
شناسی کشور در دانشگاه شهید بهشتی، ایجاد کرسی آموزش زبان فارسی در دانشگاه 
بین المللی شانگهای و کرسی آموزش زبان چینی در دانشگاه شهید بهشتی، آغاز 
به کار انجمن علمی دانشجویی زبان و ادبیات چینی در دانشگاه شهید بهشتی و 
ایجاد و فعالیت میز تخصصی چین در دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسیده است.

همکاری  های  نامه  تفاهم  انعقاد  مورد  هفت  به  همچنین  قیداری  نصیری 
مشترک، ۲۰ مورد اعزام استاد جهت شرکت در کنفرانس در چین، ۱۵ مورد بازدید 
هیات های چینی از دانشگاه شهید بهشتی، هشت مورد همکاری های مشترک 
فی  های  همکاری  دیگر  عنوان  به  مشترک  های  پروژه  انجام  مورد   ۶ و  علمی 

مابین اشاره کرد.
رییس دانشگاه شهید بهشتی با تشریح فعالیت مرکز پژوهشی جاده ابریشم 
این دانشگاه به عنوان نخستین و تنها مرکز پژوهشی جادٔە ابریشم در ایران، در 
خصوص رئوس فعالیت های مرکز چین شناسی این دانشگاه اظهار داشت: در این 
خصوص می توان به مواردی از قبیل ایجاد هسته های پژوهشی در زمینه های 
مختلف مرتبط با کشور چین، ایجاد تعامل با دانشگاه ها، پژوهشکده ها و سازمان 
های داخل کشور و نهادهای مشابه در کشور چین درجهت تقویت پارک های علم 
و فناوری داخل و بخش های مرتبط با صنعت، پژوهش در زمینه تبیین سیاست 
ها، راهکارها، عملکردها و پژوهش های علمی کشور چین در حوزه های مختلف 
با هدف کمک به سیاست گذاری های کالن کشور در قبال  این کشور اشاره کرد.

نصیری قیداری ادامه داد: مشارکت در پژوهش های مربوط به جاده ابریشم 
جدید و پروژه کمربند -راه کشور چین برای تقویت و تعمیق تعامالت فرهنگی و 
توسعه صنعت گردشگری و ایجاد فضای کسب و کارهای مربوط به این بخش، 
در  فارسی  زبان  تأثیرگذاری  و  توسعه  در جهت  آفرینی  نقش  و  آزفا  با  همکاری 
جغرافیای بزرگ چین با توجه به پیشینه و تاثیرگذاری تاریخی زبان فارسی در چین، 
برگزاری همایش ها و فراهم آوردن فضاهای گفتمانی داخلی و بین المللی در جهت 
ارتقای دانش و آگاهی بخشی جامعه و هماهنگی جامعه در راستای سیاست های 

کشور در قبال کشور چین از دیگر فعالیت ها است.
وی افزود: تعداد زبان آموزان اهل کشور چین در مرکز آموزش زبان فارسی 
به غیرفارسی زبانان )آزفا( تا قبل از شیوع ویروس کرونا از سال ۹۶ تاکنون ۵۹ نفر 
بوده اند. همچنین در حال حاضر تعداد ۹۰ دانشجوی زبان چینی در حال تحصیل 

در دانشگاه هستند.
چین یکی از بازیگران اصلی شبکه های نوین جهانی

در ادامه این نشست، حسین سلیمی رییس دانشگاه عالمه طباطبایی اظهار 
داشت: نظام جهانی مرکب از شبکه های جهانی است که در هم تنیده و فضای 

روابط جهانی را شکل می دهد.
وی ادامه داد: کشور چین یکی از بازیگران اصلی در ایجاد شبکه های نوین 
به عنوان یک فضای  بلکه  یا یک دولت،  به عنوان یک کشور  نه  جهانی است، 

تمدنی و یک شبکه روابط جهانی مطرح است.
وی افزود: فناوری و ایجاد زنجیره ارزش، محور توسعه آینده چین است. پس 
از انقالب فرهنگی، چین شاهد یک چرخش از سیاست به اقتصاد در الگوی توسعه 

بود و امروز هم از اقتصاد به سوی فناوری چرخش پیدا کرده است.

قتل ۸ عضو یك خانواده زاهدانی 
سرهنگ محمود سعادتی فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: ساعت 
۱۲ و سی دقیقه ظهر روز گذشته در پی اعالم خبر وقوع قتل از سوی یکی از 
شهروندان به پلیس در یکی از محالت شهرستان زاهدان موضوع به صورت ویژه 

در دستور کار ماموران پلیس مرکز استان قرار گرفت .
 وی افزود: با حضور ماموران در صحنه جنایت مشخص شد، احتماال در شب 
گذشته تعداد ۸ نفر از اعضای یک خانواده شامل )۲ زن، ۳ پسر ،سه دختر( با شلیک 

سالح به قتل رسیده و عامل یا عامالن این جنایت از محل متواری شده اند .
پلیس  کاراگاهان  بالفاصله  داد:  ادامه  زاهدان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
آگاهی و بازپرس ویژه قتل در محل حاضر و پیگیری های الزم برای شناسایی 

عامل یا عاملین این جنایت هولناک در حال انجام است .
وی افزود همسر و پدر اعضای این خانواده به علت محکومیت جرایم مواد 
مخدر زندانی رای باز بوده که دهم خرداد ماه خود را به زندان معرفی کرده است.

مرگ تلخ دو كودک به خاطر سوسیس كالباس فاسد 
دو کودک خردسال به خاطر مصرف سوسیس و کالباس فاسد جان باختند.

 دو برادر و خواهر خردسال در روستای فشتکه شهرستان خمام به دلیل 

مصرف کالباس و سوسیس فاسد فوت شدند.
رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی ۱7 شهریور رشت جزئیات فوت دو 
کودک از یک خانواده خمامی را تشریح و گفت: یک کودک از این خانواده پیش 
از مراجعه به مرکز و کودک دیگر نیز علیرغم ارائه خدمات درمانی تخصصی و 

فوق تخصصی فوت کرده است.
دکتر سعید سادات منصوری در جمع خبرنگاران در تشریع جزئیات فوت دو 
کودک اهل شهرستان خمام، اظهار کرد: در تاریخ ۹ خردادماه، یک کودک پسر 
سه ساله بدون عالئم حیاتی توسط پدر و همراهان، به واحد اورژانس بیمارستان 
۱7 شهریور منتقل شد که علیرغم تالش های همکاران، پزشکان و CPR بیمار، 

متأسفانه بازگشت عالئم حیاتی میسر نشد.
وی با اشاره به فوت کودک دیگر خانواده خمامی که با احتمال مسمومیت 
غذایی به این بیمارستان مراجعه و بستری بود، افزود: با توجه به شرح حال اخذشده 
از پدر بیمار مبنی بر مصرف ماده غذایی توسط مادر و دو فرزند و بروز عالئم مشابه 
در هر سه نفر، کودک دختر هفت ساله نیز با عالئم بی حالی در مرکز بستری و با 
توجه به احتمال مسمومیت غذایی، مشاوره  های تخصصی و فوق تخصصی جهت 

مداوای وی انجام و علیرغم تالش های کادر درمان، کودک دوم نیز فوت کرد.
رئیس مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی ۱7 شهریور رشت از ارجاع اجساد 
متوفایان به پزشکی قانونی گیالن خبر داد و گفت: با عنایت به موارد فوق، در 
همان ابتدا موضوع به کارشناسان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
و مرکز بهداشت استان منعکس و اجساد نیز جهت تعیین علت فوت به پزشکی 

قانونی ارسال شدند.
پرونده فوت کودکان در پزشکی قانونی تشکیل شد

مادر خانواده خمامی نیز در مرکز آموزشی درمانی رازی رشت بستری بوده که 
به گفته پزشک معالج، علیرضا بادسار، متخصص پزشکی قانونی و مسمومیت های 

این مرکز، حال عمومی بیمار خوب و امروز مرخص خواهد شد.
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کمپین تبلیغاتی اینتل ویژگی های گیمینگ 
کامپیوترهای مک را به سخره می گیرد

کارزار تبلیغاتی جدید اینتل ویژگی های گیمینگ تراشه های این شرکت را در مقایسه 
با عملکرد پردازنده های تعبیه شده در کامپیوترهای مک اپل برجسته می کند.

روز گذشته اینتل از دو پردازنده نسل یازدهمی در کالس موبایل )محصوالت قابل 
حمل( رونمایی کرد که دارای بیشینه ی سرعت کالک ۵ گیگاهرتز هستند و از وای فای 
۶E پشتیبانی می کنند. دو پردازنده ی مذکور امکان اجرای بازی های محبوب در رزولوشن 
۱۰۸۰ پیکسل را در لپ تاپ های بسیار نازک فراهم می کنند. پس از اعالمیه، تیم آبی با 
ارائه ی نمودارهایی نشان داد که پردازنده های این شرکت می توانند تجربه گیمینگ بسیار 
بهتری در مقایسه با کامپیوترهای مک ارائه بدهند. نکته ی جالب این است که اینتل به نوعی 

پردازنده ی Core i۹ تعبیه شده در مک بوک پرو ۱۶ اینچی را نیز تخریب کرده است.
اپل در کنفرانس توسعه دهندگان سال گذشته گذار از پردازنده های اینتل به اپل 
 M۱ سیلیکون را علنی و در انتهای همان سال، نخستین محصوالت مجهز به تراشه ی
را روانه ی بازار کرد. غول دنیای فناوری اکنون در حال استفاده از تراشه های اپل سیلیکون 
در کامپیوترهای مک برای تکمیل ضرب االجل دوساله در روند گذار است. عملکرد تراشه 
M۱ به راحتی نشان می دهد که اپل سیاست درستی در پیش گرفته و به واسطه ی آن، 
کامپیوترهای مک با بهبودهای متعددی مواجه شده اند. اما اینتل قطعا متضرر اصلی این 

ماجرا محسوب می شود و به نظر می رسد از این واقعه بسیار ناخشنود است.
به گزارش اپل اینسایدر و با استناد به PC Gamer، تیم آبی با ارائه ی اطالعاتی از 
پردازنده های جدید نسل یازدهمی سری H، مستقیما اپل را هدف قرار داده است و از آن 
به عنوان سالح اصلی خود در برابر اپل استفاده می کند. اینتل مدعی است که نوت بوک های 
مبتنی بر تراشه های این شرکت تجربه گیمینگ بهتر از ۱۰۰ درصد لپ تاپ های مک ارائه 
می دهند. در ادامه اینتل به ارائه اطالعات در این زمینه پرداخت و مدعی شد که بیش از 
نیمی از محبوب ترین بازی های امروز در macOS پشتیبانی نمی شوند. این حمله برای 
اینتل کمی عجیب به نظر می رسد؛ زیرا مک های مبتنی بر اینتل که macOS را اجرا 
 Grand می کنند، هنوز تولید و عرضه می شوند و نمی توانند بازی های زیادی همچون

Theft Auto V یا Cyberpunk ۲۰77 را به صورت بومی اجرا کنند.
اینتل با انتشار ویدئویی در هنگام استفاده از شبیه ساز یا ماشین مجازی، تجربه 
ضعیف گیمینگ در کامپیوترهای مک را برجسته کرد. ویدئو یادشده اجرای ضعیف بازی 
والهایم ) )Valheim را که در شبیه ساز Parallels اجرا می شود، نشان داد. این شرکت 
در نمودار بعدی با افتخار اعالم کرد که پردازنده ی نسل یازدهمی Core i۵ در بخش 
گیمینگ عملکردی به مراتب بهتر از قدرتمندترین مک بوک پرو ارائه می دهد. نمودار ارائه شده 
نشان می دهد که انواع بازی ها در سیستم های اینتلی بهتر از مک بوک ۱۶ اینچی هستند.

تیم آبی همچنین گریزی به آمار و ارقام تولید محتوا در کامپیوترهای ویندوزی توسط 
گیمرها انداخته است. بر اساس آمار، بالغ بر ۵۰ درصد از خریداران نوت بوک ویندوزی محتوا 
ایجاد می کنند و ۴۳ درصد از سازندگان محتوا برای انجام بازی ها همین رویه را دارند. 
تقریبا ۴۹ درصد از سازندگان محتوا، یک نوت بوک ویندوز به ارزش ۸۰۰ دالر یا بیشتر 
خریداری می کنند. سهم گیمرهای حرفه ای که نوت بوک ویندوزی خریداری کرده اند، در 

تولید محتوا به ۶۱ درصد می رسد.
نمودارهای ارائه شده که به طرز عجیبی اصال از سیلیکون اپل نام نمی برند، هرگونه 
مقایسه ای را بین سیستم های قدیمی مبتنی بر اینتل انجام می دهند. این در حالی است 
که آزمون های منتشرشده از پردازنده M۱ حاکی از آن است که M۱ در آزمون های 
پردازنده ی مرکزی )CPU( و حتی پردازنده گرافیکی )GPU( عملکرد بسیار بهتری 
در مقایسه با همان مک های قدیمی مبتنی بر اینتل ارائه می دهد. این برای نخستین 
بار نیست که اینتل در مقابل اپل از کمپین های تبلیغاتی عجیب استفاده می کند. برای 
مثال، اینتل در ماه آوریل )فروردین( از تصویر مک بوک برای پوستر تبلیغاتی تایگر 

لیک استفاده کرده بود.
کارزار تبلیغاتی جدید شامل یک کمپین بازاریابی است که در آن اینتل سعی دارد 
با جمله »شما در مک نیستید« ارائه معیارهای انتخابی علیه اپل سیلیکون را برجسته و 
توجه رسانه های خبری را به خود جلب کند. در همین حال، اینتل همانند تبلیغات آوریل از 
مک بوک پرو برای تبلیغ تراشه های خود استفاده کرده است. از سوی دیگر، پت گلسینگر، 
مدیرعامل اینتل نیز خشم خود را به سمت اپل معطوف کرده است. گلسینگر در ماه ژانویه به 
کارمندان اینتل گفت: »ما باید محصوالت بهتری نسبت به هر چیز ممکن که یک شرکت 

الیف استایل در کوپرتینو تولید می کند، به اکوسیستم رایانه ارائه بدهیم.«
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زیر نظر: محبوبه مهدوی غروی

یک مدیر سازمان بهزیستی خبر داد؛
پایش ۸00 هزار پرونده در مراکز خدمات 

مثبت زندگی
سرپرست معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی )+ زندگی( بهزیستی 
تاکنون ۸۰۰ هزار پرونده پایش شده است، گفت: در حال  اینکه  بیان  با  کشور 
حاضر یک میلیون و ۸۰ هزار پرونده افرادی که از سازمان خدمات مستمر دریافت 
می کنند در این مراکز توزیع شده است و به زودی ۲۵۰ هزار پرونده  پشت نوبتی 

در مراکز مثبت زندگی استان ها توزیع می شود.

به گزارش پایگاه خبری سازمان بهزیستی، نشست تبیین و تشریح برنامه های 
با حضور »محمد عباسی« معاون توسعه مدیریت و  مراکز جامع مثبت زندگی 
منابع، »هادی بهداد« سرپرست معاونت تامین و توسعه مراکز خدمات بهزیستی 
بهزیستی  خدمات  توسعه  و  اداری  تحول  اطالعات،  فناوری  مرکز  زندگی(   +(
کشور و مسئوالن فناوری اطالعات استانها به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد.

زندگی(   +( بهزیستی  خدمات  مراکز  توسعه  و  تامین  معاونت  سرپرست 
بهزیستی کشور در این نشست ضمن پاسخگویی به ابهامات و بررسی چالش ها 
و مشکالت پیش رو استخدام قابل توجهی از مددکاران و افراد تحصیل کرده در 
حوزه های تخصصی در این مراکز و پایش، تعیین و تکلیف پرونده های مددجویان 
مستمری بگیر را از محسنات و برکات مراکز خدمات مثبت زندگی برشمرد و گفت: 
با توجه به اصل دسترس پذیری مراکز مثبت زندگی تاکنون ۲ هزار و ۵۳۰ مرکز 

فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۸۰۰ هزار پرونده پایش شده است، عنوان کرد: در 
حال حاضر یک میلیون و ۸۰ هزار پرونده افرادی که از سازمان خدمات مستمر 
دریافت می کنند در این مراکز توزیع شده است؛ در این جلسه مقرر شد استانها به 
سرعت پرونده هایی که بازبینی نشده است را در دستور کار قرار دهند و به زودی 

۲۵۰ هزار پرونده  پشت نوبتی در مراکز مثبت زندگی استان ها توزیع می شود.
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وقتی ۹۵ درصد جمعیت 
دریافتی  یک  کشور،  یک 
باشند  داشته  ماهانه  مشترک 
و با گذشت ۱۰ سال و مستهلک شدن 
مبلغ آن، حتی ثروتمندان حاضر به دست 
کشیدن از آن نباشند، یعنی ابزاری وجود 
دارد که کاندیداهای ریاست جمهوری 
هم روی آن تمرکز کرده و انگار وارد 
حراجی شده و رقم باالی رقم بیاورند؛ 
که  هاست  سال  نقدی«  های  »یارانه 
چنین نقشی را برای رقابت های سیاسی 
بازی می کند و اغلب در آن احترام به 

مردم و اصالح رویه دیده نمی شود.
بعد از سالها اختالف نظر، سرانجام 
به  نژاد  احمدی  محمود   ۱۳۸۹ آذر  در 
عنوان رئیس دولت دهم آغازگر قانون 
که  طرحی  بود؛  ها  یارانه  هدفمندی 
تحول  طرح  در  بزرگی  گام  بود  قرار 
پیش  نحوی  به  باشد،  ایران  اقتصادی 
رفت که ظاهرا به آفتی برای اقتصاد و 
ابزاری برای رقابت های سیاست تبدیل 

شده است.
دوره  در  باید  قانون،  براساس 
قیمت  اصالح  جهت  دولت  مشخص 
سوخت و یارانه های این بخش حرکت 
و  رفاه  مسیر  در  آن  منابع  از  و  کرده 
حمایت از مردم ،بهداشت و سالمت و 
البته تولید استفاده می کرد. اما از همان 
ابتدا یارانه های نقدی طوری پایه ریزی 
شد که دیگر مجالی برای بخش های 
سال  سالیان  و  نگذاشت  باقی  دیگر 
هدفمندی  درآمدی  بخش  در  هرآنچه 
یارانه ها به دست آمد، صرف یارانه نقدی 

۴۵ و ۵۰۰ هزار تومانی شد.
بحث  ابتدا  دهم  دولت  که  زمانی 
وقتی  و  کرد  مطرح  را  بندی  خوشه 
به  یارانه  پرداخت  نرسید،  نتیجه  به 
کسانی  تمام  برای  و  همگانی  صورت 
که درخواست داده بودند در دستور کار 
قرار داد و با گذشت ۱۰ سال از پرداخت، 
هیچ تغییری در این روند معیوب ایجاد 
نشده و اکنون 7۸ میلیون نفر یعنی ۹۵ 
درصد جمعیت کشور از ثروتمند و نیازمند 

در لیست دریافت قرار دارند. 
این روزها هم در آستانه انتخابات 
شعارهای  بین  در  جمهوری،  ریاست 
به روال  کاندیداهای ریاست جمهوری 
گذشته یارانه های نقدی در مرکز توجه 
برای  تکراری  ادعاهای  و  دارد  قرار 
پرداخت  برای  متفاوت  ارقام  و  اصالح 

مطرح است.
یارانه ۴۵۰ هزار  از  کاندیدا   یک 
از  دیگری  گوید،  می  سخن  تومانی 
پرداخت پنج برابری یارانه به پنج دهک 
با  گوید  می  دیگر  کاندیدای  و  پایین 
اینکه نمی خواهم در مورد مبالغ نقدی 

حرفی بزنم که مبادا وارد رقابت یارانه 
ای برای گرفتن رای شوم اما می گویم 
یک  پایینی  دهک  سه  برای  را  یارانه 

میلیونی می کنم.
تبلیغات  برای  ورود  نوع  ین  ا
برای  ها  نگویم  و  بگویم  و  انتخاباتی 
مردم اتفاق تازه ای نیست و بارها شاهد 
بودند که کاندیدایی نیامده که اصالحی 
در وضعیت یارانه های نقدی ایجاد کند 
و حتی کسی پای اعداد و ارقام وعده 
داده شده خود بایستد. شاید چون می 
دانند که پشت پرده این ارقام جذاب، 
اقتصادی  وضعیت  به  سخت  جریانی 
وارد  اجرا  برای  لذا  کند؛  می  تحمیل 

نمی شوند.
سال  در  که  بودند  شاهد  مردم 
 ۲۵۰ یارانه  از  کاندیداها  وقتی   ۱۳۹۶
هزار تومانی سخن می گفتند یا زمانی 
که پای یارانه ۹۰۰ هزار تومانی به میان 
حتی  توانستند  نمی  مدعی  افراد  آمد، 
توجیه کنند که پول آن را چگونه تامین 
خواهند کرد. باید می گفتند که این ارقام 
را می شود با چندین برابر کردن قیمت 
سوخت و حامل های انرژی و اقدامات 
دیگر تامین کرد اما چه تبعات سنگینی 
به  نیاز  اقدامی  چنین  اینکه  و  داشته 
دوره زمانی و اصالح بنیادی دارد و در 
مدتی محدود امکان پذیر نیست، حتی 
باید توضیح می دادند اگر زمانی چنین 
اینطور بی  باید  ایجاد شود چرا  منابعی 

مهابا برای پرداخت نقدی خرج شود؟ 
اعالم هایی که تاکنون نیز از سوی 
وجود  جمهوری  ریاست  کاندیداهای 
داشته فقط مربوط به اعداد و ارقام است 
و هنوز برنامه مدون و مشخصی برای 
آن اعالم نشده که اقتصاددانان آن را به 
بوته نقد بگذارند و کاندیدای مورد نظر 

پاسخگوی آن باشد.
 هنوز کسی به مردم توضیح نداده 
منابعی که برای یارانه ۴۵۰ هزار تومانی، 
پنج  یارانه  برابری  پنج  و  میلیونی  یک 
دهک است با کدام پشتوانه منطقی و 
قابل اجرا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران 

تامین می شود؟
شده  داده  وعده  های  یارانه  آیا 
نتیجه  دارد،  هم  خوشایندی  ظاهر  که 
و  سوخت  قیمت  چندبرابری  افزایش 
خوردن  ضربه  و  سنگین  تورمی  آثار 
تبعات  درگیر  هنوز  که  است  تولیدی 
اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه 

ها از ۱۰ سال پیش است؟
هزار  صد  چند  یارانه  برای  آیا 
تومانی  و میلیونی که وعده می دهند، 
چند صد هزار میلیارد تومان از سرمایه 
هیچ  اما  خورد  می  حراج  چوب  کشور 

شغلی ایجاد نمی شود؟ 
رشد  در  اثری  پاشی  پول  این  آیا 
اقتصادی و تولید و توسعه کشور ندارد؟ 
همانطور که از ۱۰ سال گذشته تا کنون 
همین رقم ۴۵ و ۵۰۰ تومانی، نزدیک 
به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع را 
هدر داد و حتی پای استقراض از بانک 
مرکزی به میادن آمده ولی نتیجه قابل 
آیا  استت.  نداشته  دنبال  به  اهمیتی 
کاندیداها حاضرند این تبعات را شفاف 

توصیح دهند؟
در این باره کارشناسان اقتصادی 
نیز تاکید دارند که چرا کاندیداها شفاف 
گرسنگی  آنها  دغدغه  اگر  گویند  نمی 
بببنید چطور  توانند  نمی  و  است  مردم 
اقشار پایین تحت فشار هستند، درمان  
آن یارانه نقدی نیست و باید با سرمایه 
نقدی  راه  این  در  خواهند  می  که  ای 
کنند، برایشان شغل ایجاد کنند تا هم 

برابر  چند  تومان،  میلیون  یک  بجای 
درآمد داشته باشند و هم به رشد تولید 

کمک شده باشد.
این در حالی است که همین چند 
بررسی  جریان  در  مجلس  پیش  ماه 
الیحه بودجه  در کمیسیون تلفیق دست 
قیمت  به  و  نقدی گذاشت  یارانه  روی 
افزایش دادن نرخ ارز، به سمت افزایش 
بگیران  یارانه  تمامی  برای  نقدی  مبلغ 
ای  رسانه  هیاهوی  هم  بسیار  و  رفت 
به پا کرد ولی ظاهرا آنقدر نحوه تامین 
منابع و اقدام صورت گرفته بی منطق 
بود که به محض ورود طرح به صحن 
علنی رد شد؛ بنابراین کاندیداها این را 
هم به مردم بگویند که آنها به تنهایی 
تصمیم گیرنده در مورد تغییر مبلغ یارانه 
نقدی نیستند و باید مستند در مجلس از 

طرح خود دفاع کنند. 
جریان  بودن  معیوب  در  تردیدی 
پرداخت یارانه های نقدی نیست و آنقدر 
مسئوالن  حتی  و  کارشناسان  از سوی 
دولتی و نمایندگان در این رابطه گفته 
چاره،  بداند  کسی  هر  شاید  که  شده 
ادامه  و  نقدی  یارانه  پرداختی  افزایش 
این وضعیت یارانه های پنهان نیست و 
آنچه اکنون مطرح می شود ادامه جریان 

اشتباه گذشته است.
ن  سا شنا ر کا د  عتقا ا ساس  ا بر
اینکه  اندرکاران،  دست  و  اقتصادی 
همچنان کاندیداها در برنامه انتخاباتی 
خود دائم از افزایش مبلغ نقدی سخن 
بگویند و ذهن مردم را درگیر آن کنند، 

اتفاق خوشایندی نیست.
چگونگی  و  چرایی  است،  الزم 
شفاف  و  عنوان  ها  طرح  منابع  تأمین 
واضح  یک  هر  معایب  و  مزایا  تا  شود 

و مبرهن باشد.

حضور بانك سینا در جزیره قشم پررنگ تر می شود
بانک سینا و سازمان منطقه آزاد قشم، با هدف 
گذاران  سرمایه  به  کمک  و  گذاری  سرمایه  جذب 
جهت اجرای طرح های اقتصادی و برقراری و توسعه 
تعامالت طرفین، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

ایمانی  سیدضیاء  حضور  با  که  مراسم  این  در 
مدیرعامل بانک سینا و علی درویش پور رئیس هیات 

مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برگزار شد طرفین با امضای 
تفاهم نامه، بر توسعه همکاری ها تاکید کردند.

مدیرعامل بانک سینا در این مراسم گفت: با توجه به شرایط مطلوب 
این بانک و ماموریتی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار برای بانک 
سینا تعریف کرده است، حضور پررنگ تری در جزیره قشم خواهیم داشت.

ایمانی افزود: ظرفیت ها و فرصت های شبکه بانکی کشور به اندازه ای 
است که امکان حضور جدی تر در جزیره قشم و ارائه خدمات بیشتر به این 

جزیره را دارد.
وی ادامه داد: تالش می کنیم تا با اعتباراتی که در اختیار داریم، در 
همه حوزه ها از جمله پتروشیمی و صیادی قشم خدمات بانکی و اعتبارات 

الزم را در این جزیره ارائه دهیم.
مدیرعامل بانک سینا تصریح کرد: در تفاهمنامه سقف خاصی برآورد 
نشده است و سرمایه گذاران در هر حوزه، می توانند بخش بیشتر اعتبارات 
خود را از این بانک دریافت کنند. ظرفیت ها به اندازه ای است که می توانیم 

در هر حوزه، طرح های مختلفی را زیر پوشش قرار دهیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم گفت: در راستای تحقق شعار 
سال مبنی بر افزایش تولید، پشتیبانی از سرمایه گذاری در این منطقه و رفع 
تحریم ها، تفاهمنامه همکاری با بانک سینا منعقد شد تا از ظرفیت های این 

بانک برای کمک به فعاالن اقتصادی جزیره استفاده شود.

درخشش بانك سپه در جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران
اداره کل روابــط عمومــی بانــک ســپه در 
جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی ایــران موفــق 
بــه دریافــت دو لــوح ســتاره مدیریــت روابــط 
ــد. ــی ش ــط عموم ــی رواب ــتاره طالی ــی و س عموم

ــی  ــن بین الملل ــس انجم ــر رئی ــوح تقدی در ل
رئیــس  و  بورمانــس  فیلیــپ  عمومــی  روابــط 

جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی ایــران، خطــاب بــه دکتــر غالمرضــا 
اســکندری رئیــس اداره کل روابــط عمومــی بانــک ســپه در لــوح ســتاره 
مدیریــت روابــط عمومــی آمــده اســت: فرصــت خدمــت در حرفــه فاخــر 
ــدگار  ــره ای مان ــو و خاط ــی نیک ــت آن، فرصت ــی و مدیری ــط عموم رواب
اســت، به ویــژه زمانــی کــه ایــن فرصــت، همــراه بــا مدیریــت اثربخــش 
و مطلــوب باشــد و بتوانــد در ارائــه خدمــت بــه ذی نفعــان حــوزه مربــوط 

ــه کنــد. ــده ای ارائ ــه خــود، اقدامــات ارزن ب
هیئــت داوران »جشــنواره ســتارگان روابــط عمومــی ایران بــا اعطای 
ــد  ــی الزم می دان ــه جنابعال ــی« ب ــط عموم ــت رواب ــتاره مدیری ــوح »س ل
ــد در ســال ۱۳۹۹ در منصــب  ــر ارجمن ــات آن مدی از درخشــش و توفیق
مدیریــت روابــط عمومــی بانــک ســپه تقدیــر کنــد. امیــد آنکــه همچنــان 
شــاهد حضــور موفــق شــما در عرصــه مدیریــت روابــط عمومی باشــیم.«

بــر اســاس ایــن گــزارش اداره کل روابــط عمومــی بانــک ســپه پس 
ــه  از بررســی های انجــام شــده توســط هیئــت داوران جشــنواره موفــق ب
کســب بیشــترین امتیــاز در بیــن روابــط عمومی هــای ســتاره ســال ۱۳۹۹ 

و دریافــت لــوح )ســتاره طالیــی روابــط عمومــی( نیــز شــد.
ــای  ــه کســب موفقیت ه ــان اینک ــا بی ــز ب ــکندری نی غالمرضــا اس
واصلــه تصادفــی نیســت و بــر اســاس برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، 
اســتراتژی تدوین شــده و تــالش شــبانه روزی همکارانــم در روابط عمومی 
بانــک ســپه بــه دســت آمــده اســت، اظهــار داشــت: بی شــک برنامه ریزی 
و برنامــه محــوری از ضروریــات کســب موفقیــت و دســتیابی بــه اهداف و 
شــاخص های موردنظــر اســت و بــا همیــن اصــول امــروز شــاهد خبرهای 

خوبــی در بانــک ســپه هســتیم.
وی تصریــح کــرد: اســتراتژی های کاربــردی متناســب بــا واقعیت هــا 
و شــرایط موجــود در تمــام بخش هــا خصوصــًا بــا توجــه بــه مأموریــت 

ملــی ادغــام تدویــن و بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.
ــن اســتراتژی  ــک ســپه، تدوی ــط عمومــی بان رئیــس اداره کل رواب
ــازی  ــک، دیجیتال س ــریات بان ــاختار نش ــر س ــانه ای، تغیی ــخص رس مش
نشــریات بانــک از ابتــدا تاکنــون را ازجملــه اقدامــات مهــم دو ســال اخیــر 
در روابــط عمومــی برشــمرد و افــزود: مستندســازی فعالیت هــای ادغــام 
ــدون  ــژه حــوزه روابــط عمومــی، ایجــاد فضایــی آرام و ب در بانــک به وی
ــا  ــا رســانه ها در کنــار تعامــل ب حاشــیه کــه ماحصــل تعامــل مناســب ب
ــر  ــی ب ــود، دلیل ــک مرکــزی و بانک هــای ادغامــی ب وزارت اقتصــاد، بان
ــه  ــرد خردمندان ــی و کارب ــط عموم ــای رواب ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین اس

ــد. ــا می باش ــام بانک ه ــد ادغ ــا در فرآین آنه
ــی،  ــای ادغام ــری بانک ه ــت بص ــازی هوی ــکندری یکسان س اس
مانیتورینــگ  اتــاق  تجهیــز  و  راه انــدازی  مقدمــات  فراهم ســازی 
ــر  ــات مؤث ــه اقدام ــز را ازجمل ــورت متمرک ــعب به ص ــای ش تلویزیون ه
ــه  ــزود: تهی ــرد و اف ــر ک ــته ذک ــال گذش ــی در س ــط عموم ــر رواب دیگ
ــر  ــیفت غی ــدازی ش ــپه، راه ان ــک س ــتگی بان ــام آراس ــتورالعمل نظ دس
ــک  ــای بان ــدودی کارت و درگاه ه ــات مس ــور خدم اداری ۱۵۵7 به منظ
پاســخگویی  مراکــز  یکسان ســازی  مقدمــات  فراهم ســازی  نیــز  و 
ــن  ــات ای ــر اقدام ــی از دیگ ــن داخل ــرای کمپی ــن و اج ــا، تدوی بانک ه

ــت. ــوده اس اداره کل ب
بــر اســاس ایــن گــزارش، رئیــس اداره کل روابــط عمومــی بانــک 
ســپه یکــی از مدیــران مجــرب ایــن بانــک اســت کــه ســابقه فعالیــت در 
رده هــای مختلــف مدیریتــی در اســتان های خوزســتان، ایــالم، بوشــهر، 
ــمت های  ــا س ــی ب ــود دارد و در مقاطع ــه خ ــم را در کارنام ــمنان و ق س
معــاون اداره کل روابــط عمومــی، بــازرس ویــژه مدیرعامــل و همچنیــن 
دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــای اســتان قــم خدمــت کــرده اســت.

ایــن گــزارش می افزایــد: اداره کل روابــط عمومــی بانــک ســپه از 
بهــار ســال ۱۳۹۸ بــا ریاســت غالمرضــا اســکندری همزمــان بــا اجــرای 
طــرح ملــی ادغــام و عملیاتــی شــدن پــروژه بــزرگ ارتقــای ســامانه ها و 
سیســتم های بانــک ســپه در زمینــه انجــام اقدامــات حرفــه ای در حــوزه 
روابــط عمومــی در جشــنواره های معتبــر داخلــی و بین المللــی بــه 

ــت. ــت یاف ــی دس ــای مهم موفقیت ه
ــه  ــک ســپه ب ــی بان ــط عموم ــس اداره کل رواب ــدت رئی ــن م در ای
ســبب طراحــی نظــام ارتباطــی شایســته و اهتمــام در توســعه کمــی و 
ــر  ــپاس مدی ــوح س ــک، ل ــن بان ــی ای ــط عموم ــای رواب ــی فعالیت ه کیف

ــط عمومــی کشــور را دریافــت کــرد. ــر رواب برت
هفدهمیــن  و  بین المللــی  ســمپوزیوم  هیئــت داوران  همچنیــن 
جشــنواره برترین هــای روابــط عمومــی ایــران، بانــک ســپه را بــه دلیــل 
ــه  ــرد خردمندان ــی و کارب ــط عموم ــای رواب ــه از ظرفیت ه ــتفاده بهین اس
آنهــا در فرآینــد ادغــام بانک هــا طــی دو ســال اخیــر شایســته دریافــت 
نشــان ویــژه دانســت و نشــان ویــژه روابــط عمومــی اثربخــش را بــه اداره 
کل روابــط عمومــی بانــک ســپه اعطــا کــرد و همچنیــن لــوح ســپاس 
روابــط عمومــی برتــر در رشــته ارتباطــات الکترونیــک و مجازی جشــنواره 
یادشــده بــه دلیــل رعایــت اســتانداردهای علمــی، صنفــی، خالقیــت در 
ــط  ــه اداره کل رواب کار، داشــتن کیفیــت و کمیــت مناســب فعالیت هــا ب

عمومــی بانــک ســپه تعلــق گرفــت.

رویترز: رشد تدریجی قیمت نفت ادامه خواهد داشت
تحلیلگران در نظرسنجی ماهانه رویترز پیش بینی کردند قیمت نفت امسال 
تحت تاثیر بهبود تقاضا که بحران ویروس کرونا در هند و بازگشت احتمالی نفت 

ایران به بازار را تحت الشعاع قرار می دهد، رشد تدریجی خواهد داشت.
در نظرسنجی رویترز از ۴۵ تحلیلگر پیش بینی شد میانگین قیمت هر بشکه 
نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۴ دالر و 7۹ سنت می رسد که اندکی باالتر از پیش 
بینی ۶۴ دالر و ۱7 سنت در آوریل است. برای ششمین ماه متوالی است که پیش 

بینی قیمت نفت برنت تحت بازبینی صعودی قرار می گیرد.
میانگین قیمت نفت برنت از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۶۳ دالر و ۵۲ سنت 

در هر بشکه بوده است.
کارستن فریتچ، تحلیلگر کومرس بانک در این باره گفت: در نیمه دوم سال 
بازار در خطر روبرو شدن با کمبود عرضه قرار دارد زیرا تقاضای جهانی برای نفت 

احتماال رشد قوی خواهد داشت.
پیش بینی می شود تقاضای جهانی برای نفت در سال میالدی جاری به 
میزان پنج تا هفت میلیون بشکه در روز رشد کند. با این حال نگرانیهایی نسبت 
به کاهش مصرف در هند که سومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان است و 

با موج جدید شیوع کووید ۱۹ دست و پنجه نرم می کند، وجود دارد.
اما بعضی از تحلیلگران اظهار کرده اند که تاثیر افت مصرف هند ممکن 
اظهار   CRISIL Research شرکت  مدیر  گاندی،  هتال  باشد.  محدود  است 
کرد: ما انتظار نداریم کاهش قابل مالحظه ای در قیمتها روی دهد زیرا کاهش 
چین  و  آمریکا  مانند  از سوی کشورهایی  تقاضا  افزایش  با  هند  از سوی  تقاضا 

جبران خواهد شد.
از سوی دیگر ایران و قدرتهای جهانی از آوریل سرگرم مذاکره برای رفع 
تحریمها علیه ایران شامل تحریمهای بخش انرژی هستند. هر گونه افزایش عرضه 
از سوی ایران عالوه بر افزایش پیش بینی شده عرضه از سوی اوپک و متحدانش 
خواهد بود. این گروه قصد دارد تا پایان ژوییه بیش از دو میلیون بشکه در روز به 

میزان عرضه نفت اضافه کند.
وزیران اوپک پالس در نشست روز سه شنبه این گروه با ادامه برنامه فعلی 
برای افزایش تولید تا پایان ژوییه موافقت کردند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان سعودی پس از کنفرانس اوپک پالس اظهار کرد که احیای 
خوب تقاضا در آمریکا و چین را مشاهده می کند. برنامه واکسیناسیون کووید ۱۹ هم 
سرعت گرفته و این امر تنها به متوازن شدن بیشتر بازار جهانی نفت کمک می کند.

محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک هم اظهار کرد: انتظار دارد عرضه باالتر نفت 
از سوی ایران باعث ایجاد مشکل نشود. وی گفت: ما انتظار داریم که بازگشت 
و  منظم  به شکل  جهانی  بازار  به  ایران  نفت  و صادرات  تولید  بینی شده  پیش 

شفاف انجام بگیرد.
به گفته سوورو سرکار، تحلیلگر بانک دی بی اس، پس از ژوییه اوپک پالس 
به اطالعات بیشتری در خصوص وضعیت کووید در هند و موضوع تحریمهای ایران 
نیاز دارد و سیاستش را با توجه به مسائل مذکور تنظیم خواهد کرد.در نظرسنجی 
رویترز قیمت هر بشکه نفت آمریکا در سال میالدی جاری ۶۱ دالر و ۶۸ سنت 

پیش بینی شد که باالتر از پیش بینی ۶۱ دالر و یک سنت در آوریل بود.
بر اساس گزارش رویترز، جیووانی استونوو، تحلیلگر موسسه یو بی اس اظهار 
کرد: تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا رویکرد محتاطانه ای را نشان می دهند و ما 
انتظار نداریم این تولیدکنندگان رشد تولید چندانی در ماههای آینده داشته باشند.

تالش برای تثبیت ظرفیت تولید بنزین در پاالیشگاه تهران
رئیس برنامه ریزی، کنترل و نگهداری تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت 
تهران از تعمیرات اساسی واحد تقطیر جنوبی پاالیشگاه تهران خبر داد و گفت: این 

واحدها نقش مهمی را در تثبیت ظرفیت تولید بنزین پاالیشگاه بر عهده دارند.
به گزارش دنیای جوانان از پاالیشگاه تهران، »محمد قربان فیض آبادی« 
افزود: در راستای پیشگیری از خرابی ها و افزایش دوره بهره برداری از تجهیزات 
عملیاتی  واحدهای  ای  دوره  اساسی  تعمیرات  آن ها،  اطمینان  کارکرد  قابلیت  و 
تقطیر از تاریخ ۲۰ خرداد ماه به مدت ۱۸ روز کاری و تعمیراتی بدون در نظر 
گرفتن زمان های عملیاتی با هدف بازرسی، اصالح و بهبود جنبه های ایمنی همه 

دستگاه ها و تجهیزات شروع خواهد شد.
رئیس برنامه ریزی، کنترل و نگهداری تعمیرات اساسی شرکت پاالیش نفت 
دریاره ظرفیت پاالیشی واحد های تحت تعمیرات اساسی، گفت: این واحد های 
عملیاتی وظیفه پاالیش ظرفیت ۱۲۵ هزار بشکه نفت خام را روزانه جهت ادامه 
فعالیت های پاالیش واحدهای پایین دستی بر عهده دارند که محصوالت آن شامل 
LPG، بنزین سبک و سنگین، نفتا، نفت سفید و دیزل، ته مانده اتمسفریک، خوراک 

واحد آیزوماکس، خوراک روغن سازی ها و وکیوم باتوم است.
فیض آبادی با بیان این که پاالیشگاه نفت تهران قدمت ۵۰ ساله دارد، افزود: 
تعمیرات اساسی که در پاالیشگاه های نفت از جمله پاالیشگاه نفت تهران انجام 
افزایش ضریب  با  می شود، در جهت تعمیرات پیشگیرانه است، به گونه ای که 

ایمنی، خللی در فرآیند تولید آن ها ایجاد نشود.
تداوم  را نگهداشت تجهیزات،  اساسی  تعمیرات  انجام  وی هدف و فلسفه 
تولید، جلوگیری از خرابی ها، افزایش عمر تجهیزات و کاهش  ضریب خطرپذیری 

واحدهای پاالیشگاه عنوان کرد.
تعمیرات اساسی واحد تقطیر شرکت پاالیش نفت تهران پیش تر سه سال 
یک بار انجام می شد، هم اکنون به دلیل روزآمدی تجهیزات فنی و پاالیشگاهی 

آن هر چهار سال یک بار انجام می شود.

وعده باکدام پشتوانه؟

رقابت یارانه ای، اسم رمز موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری!
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روندی صعودی نفت بنای توقف ندارد
پایبندی اوپک و  تاثیر  قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه تحت 
متحدانش به برنامه خود برای افزایش عرضه در ژوئن و ژوییه و انتظار بازار 

برای بهبود تقاضا در آمریکا و چین، صعود کرد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هفت سنت معادل ۰.۱ 
درصد افزایش یافت و به ۶7 دالر و 7۹ سنت در هر بشکه رسید. شاخص 

نفت آمریکا روز سه شنبه با ۲.۱ درصد افزایش بسته شده بود.
بهای معامالت نفت برنت ۱7 سنت معادل ۰.۲۴ درصد افزایش یافت 
و به 7۰ دالر و ۴۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت شب گذشته با ۱.۳ 

درصد افزایش بسته شده بود.
اظهارات شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی 
پس از نشست روز سه شنبه وزیران نفت اوپک پالس خوش بینی بازار را 
تقویت کرد. وی گفت: احیای قوی تقاضا در آمریکا و چین را پیش بینی 
می کند و روند واکسیناسیون می تواند به تسریع روند توازن بازار جهانی 

نفت کمک کند.
تحلیلگران موسسه ING Economics در یادداشتی نوشت: به نظر 
می رسد بازار روی دورنمای سازنده در اواخر سال میالدی جاری متمرکز 
شده است و اوپک پالس انتظار دارد بازار در فاصله سپتامبر تا پایان سال 

میالدی جاری شاهد کاهش قابل توجه ذخایر باشد.
این گروه تولیدکننده با لحاظ کردن خاتمه کاهش داوطلبانه عربستان 
سعودی تا پایان ژوییه، 7۰۰ هزار بشکه در روز در ژوئن و ۸۴۰ هزار بشکه 

در روز در ژوییه به تولیدش اضافه می کند.
رشد قیمت نفت در دو هفته گذشته تحت تاثیر نگرانیها نسبت به احتمال 
بازگشت نفت ایران محدود شده است. با این حال مذاکرات میان ایران و 

قدرتهای جهانی هنوز به نتیجه نرسیده است.
تحلیلگران شرکت آر بی سی کپیتال مارکتس در یادداشتی نوشتند: 

به نظر نمی رسد بازگشت نفت ایران موضوع فوری برای بازار نفت باشد.
بر اساس گزارش رویترز، محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک اظهار کرد: 
انتظار ندارد عرضه باالتر نفت از سوی ایران باعث ایجاد مشکل شود. وی 
بینی شده تولید و صادرات نفت  بازگشت پیش  انتظار داریم که  گفت: ما 

ایران به بازار جهانی به شکل منظم و شفاف انجام بگیرد.
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نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق 
تجربه  داشت:  اظهار  ایران  بازرگانی 
نشان داده کسانی که می خواهند در این 
شعارهای  شوند،  جمهور  رییس  کشور 
خوبی می دهند اما در صحنه عمل این 
اتفاقات رخ نمی دهد. واقعیت این است 
شعارها  این  به  چندان  نمی توان  که 

امیدوار بود.
عباس جبالبارزی در مورد وضعیت 
تولید در کشور اظهار کرد: شعارهایی که 
رهبری هر ساله انتخاب می کنند کامال 
اقتصادی است تا وضعیت اقتصاد و تولید 
بهتر شود و جهت گیری ها نیز به این سو 
است. اما متاسفانه اتفاقی که در عمل 
رخ می دهد این است که سازمان ها یا 
مجموعه هایی که با بنگاه های اقتصادی 
کار  و  کسب  فضای  و  هستند  مرتبط 
شعاری  حالت  به  بیشتر  می سازند،  را 
برخورد می کنند قبل از اینکه بخواهند 
از تولید حمایت کنند یک بنر بر سر در 
می رسد  نظر  به  می کنند.  نصب  اداره 
بسیار  موضوع  این  با  آنها  برخورد  که 

ظاهری است.
وی افزود: واقعیت این است که در 
عمل اتفاقی نیافتاده است. دو ماه و نیم 
کار  هنوز  ولی  می گذرد  از شروع سال 
حوزه هایی  در  نه  نشده؛  انجام  خاصی 
مانند تامین اجتماعی، مالیات، بانک و 
نیافتاده  اتفاقی  نه در موضوع صادرات 
است. سازمان تامین اجتماعی چه کاری 
را  قبلی  جرایم  من  گفته  داده؟  انجام 
را  جرایم  این  که  درحالی  می بخشم 
هرسال به یک دلیلی می بخشیدند. در 
این مورد باید کار کارشناسی انجام شود 
اگر یک بنگاه مدام مشکل دارد و جریمه 
می شود باید در مورد آن کار کارشناسی 
کرد که مشکل این جریمه بخشی ها حل 
شود اما برای کسانی که خوش حساب 
بودند هیچ کاری نکرده اند. بنابراین این 
موضوع تاثیری نداشته است و کماکان 
آنها  با  ما  که  قبلی  رویه های  همان 

مخالف هستیم را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مشکالت کارگران 
قرار  وقتی  گفت:  تولیدی  واحدهای 
است تولید افزایش یابد، بهره وری یکی 
از عوامل مهم و تاثیرگذار در آن است. 
یکی از مشکالت مهم کارگران مسکن 
است در حالی که بانکی وجود دارد که 
به نظر می رسد، ایجاد شده تا از کارگران 

حمایت کند اما تنها کاری که نمی کند 
همین است. کارگر باید بتواند از همین 
بانک تسهیالت مسکن بگیرد و از محل 

حقوق خود قسط آن را پرداخت کند.
اگر  افزود:  ادامه  در  جبالبارزی 
کارگر بتواند با نامه کارفرما ۵۰۰ میلیون 
تومان وام بگیرد و برای خود یک خانه 
اثر زیادی دارد.  او  بخرد، در بهره وری 
برای  کارگر  یک  حقوق  درصد   ۵۰
مسکن صرف می شود، مشخص است 
که بهره وری ندارد اما این بانک مانند 

یک بانک تجاری عمل می کند.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق 
مشکالت  به  اشاره  با  ایران  بازرگانی 
مالیات  مورد  در  کرد:  تصریح  مالیاتی 
با  مالیات  است،  نداده  رخ  اتفاقی  نیز 
همان نرخ قبلی گرفته می شود. قانون 
بر این بود که از ابتدای سال ۹۸، مالیات 
رسیدگی  یعنی  باشد  ریسک  مبنای  بر 
مانند  نباشد.  در صدی  به صورت صد 
رندوم  صورت  به  دنیا  کشورهای  بقیه 
چند بنگاه را انتخاب و به آنها رسیدگی 
می کنند و به اظهارنامه بقیه اعتماد کنند. 
چیزی که ما شنیدیم و امیدوارم درست 
نباشد این است که امسال هم سازمان 
مالیاتی  می خواهد همه بنگاه ها به جز 
یا  شده  صفر  آنها  مالیات  که  تعدادی 
ممکن است زیان ده باشند را به نوعی 
رسیدگی کند در صورتی که طبق قانون 
رندوم  به صورت  باید  مالیاتی  سازمان 

رسیدگی کند.
وی افزود: رسیدگی صد در صدی 
تعداد  این  با  که  است  معنا  این  به 
ثابت  د  تعدا و  اقتصادی  بنگاه های 
مالیاتی دقت  انسانی سازمان  نیروهای 

کار کم می شود، بنابراین دوباره همین 
لیاتی  ما و  می شود  ایجاد  مشکالت 
می نویسند که تولیدکنندگان باید دوباره 
حل  تا  شوند  هیئت ها  پروسه  درگیر 
از  حمایتی  چگونه  این  کنند.  مشکل 

تولید است؟
جبالبارزی خاطرنشان کرد: ما دو 
مشکل اساسی با بانک ها داریم. یکی 
االن  که  است  این  مشکالت  این  از 
سرمایه  برای  تسهیالت  اعطای  دیگر 
ثابت برای سرمایه  گذاری بسیار محدود 
تسهیالتی  چنین  هم  اگر  است.  شده 
است  ساله  پنج  تسهیالت  شود  داده 
پنج  سرمایه گذاری  هیچ  که  درحالی 
بازه  این  ترکیه  در  برنمی گردد.  ساله 
در  سرمایه  تسهیالت  است.  ساله   ۱۵
گردش هم با هزاران مشکل می دهند 
و به جای اینکه بهره را بگیرند و تمدید 
کنند به بنگاه می گویند که اصل پول 
را بیاورد. اصل پول وجود ندارد چراکه 
تبدیل به مواد اولیه، کار درحال ساخت 
و... شده است. بنابراین بنگاه نمی تواند 
دلیل  به  و  کند  پرداخت  را  پول  این 
بدهی معوق دیگر نمی تواند دسته چک 
بگیرد، به تبع آن نمی تواند ضمانتنامه 
بگیرد و وارد مناقصات شود. در نتیجه 
آنوقت کارگروه  دچار مشکل می شود، 
را  آن  مشکل  که  می دهیم  تشکیل 
تغییری  هیچ  فرآیندها  این  کنیم  حل 

نکرده است.
این  از  کرد:  بیان  ادامه  در  وی 
دستگاه ها که مرتبط با فضای کسب و 
کار هستند می خواهیم بگویند در سال 
پشتیباتی از تولید و مانع زدایی؛ قوانین 
گذشته  سال  با  فرقی  چه  مقررات  و 

کرده است؟ به همین دالیل است که 
در  نیز  آن  تبلور  نمی افتد.  اتفاق  تولید 
رتبه  که  است  کسب وکار  فضای  رتبه 
ما در جهان ۱۲۸ بوده و هیچ فرقی هم 

نکرده است.
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق 
در  سوالی  به  پاسخ  در  ایران  بازرگانی 
کاندیداهای  اقتصادی  شعارهای  مورد 
نشان  تجربه  گفت:  جمهوری  ریاست 
داده که کسانی که می خواهند در این 
شعارهای  شوند،  جمهور  رییس  کشور 
خوبی می دهند اما در صحنه عمل این 
اتفاقات رخ نمی دهد. واقعیت این است 
شعارها  این  به  چندان  نمی توان  که 
باید  شعارها  اول  گام  در  بود.  امیدوار 
در چارچوب توانمندی ها باشد و در گام 
باید  شود.  داده  کامل  برنامه  باید  دوم 
برنامه  و  معرفی  را  خود  اقتصادی  تیم 
اقتصادی خود را منتشر کنند که قابل 
دادن  شعار  صرف  روی  باشد.  بررسی 

نمی توان ارزیابی داشت.
دو  کشور  این  در  افزود:  وی 
 . شود فته  گر ید  با ساسی  ا تصمیم 
هرکسی می خواهد رییس جمهور شود 
رتبه  چگونه  که  کند  مشخص  باید 
 ۱۲۸ از  را  کشور  کسب وکار  فضای 
کسب وکار  فضای  تا  می دهد  بهبود 
موضوع  شود.  سرمایه گذاری  مناسب 
تحریم  با  را  خود  تکلیف  اینکه  دیگر 
نیم  نمی توا ما  وقتی  کند،  مشخص 
صادرات کنیم یا صادرات با اعمال شاقه 
انجام می دهیم و پول آن را با مکافات 
ر  دچا رشد  نیز  تولید  نیم  برمی گردا
مشکل می شود. باید مشخص شود که 
و  می شود  حل  چگونه  تحریم  مشکل 
برای FATF چه کار می خواهند کنند؟ 
تا  بدهند  برنامه  مورد  این  در  باید 
بررسی شود اما االن نمی توان چندان 

به شعارها امیدوار بود.
کرد:  تصریح  پایان  در  جبالبارزی 
است.  اقتصاد  االن  آشیل کشور  پاشنه 
ما بیش از ۴ میلیون نفر بیکار در کشور 
داریم و بنگاه  های تولیدی مشکل دارند. 
اما همه این مشکالت قابل حل است 
زیاد  بسیار  کشور  پتانسیل های  چراکه 
است. کاندیداها یک برنامه اجرایی ارائه 
دهند که قابل اندازه گیری و واقعی باشد. 
امیدواریم بتوانیم به اهداف ترسیم شده 

در سند چشم انداز نیز برسیم.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران مطرح کرد؛

حمایت از تولید در حد حرف و تبلیغات است!
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کت  شر مل  عا یر مد
بیان  با  ایالم  استان  گاز 
اینکه هر ماه یک روستا در 
شهرستان ملکشاهی گازدار می شود، 
گفت: سال جاری روستای نادرآباد از 
توابع دهستان شوهان گازدار شده و 
سه روستای توت، گراب و دول کبود 
گازدار  تیرماه  پایان  تا  نیز  خوشادول 

می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت 
با  اللهی  شمس  عباس  ایالم،  گاز 
پایان  تا  می شود  تالش  اینکه  بیان 
این  باقیمانده  سال جاری روستاهای 
شهرستان گازدار شوند، افزود: شرکت 
برای  مدونی  برنامه های  استان  گاز 
در  منطقه  روستاهای  به  گازرسانی 
امسال  پایان  تا  که  دارد  اقدام  دست 

اجرایی می شوند.
که  نکته  ین  ا ذکر  با  وی 
پایان  تا  نیز  ملکشاهی  شهرستان 

امسال به مناطق سبز استان بپیوندد، 
شرکت،  اصلی  اولویت  کرد:  تاکید 
توسعه و تکمیل گازرسانی به دورترین 
نقاط و برقرای پایدار و ایمن جریان 

گاز برای مشترکان است.
اینکه  به  اشاره  با  اللهی  شمس 
حوزه  در  گازرسانی  نفوذ  ضریب 
روستایی شهرستان  و  خانوار شهری 

ملکشاهی به ترتیب ۱۰۰ و ۹۰ درصد 
به  برای گازرسانی  یادآور شد:  است، 
ایستگاه  پنج  تاکنون  شهرستان  این 
و   CGS TBSو  فشار  تقلیل 
 ۴۵ شامل  کیلومتر   ۲۸۰ مجموعًا 
کیلومتر   ۲۳۵ و  تغذیه  خط  کیلومتر 

شبکه طراحی و اجرا شده است.
با  استان  گاز  مدیرعامل شرکت 

اینکه تاکنون ۸۱ واحد تولیدی  بیان 
گازدار  شهرستان  این  در  صنعتی  و 
برنامه های  کرد:  اضافه  است،  شده 
شرکت برای تحقق شعار سال، توسعه 
گازرسانی به تمامی مناطق روستایی 
دوردست و صعب العبور و نیز صنایع 

شهرستان است.
هر  اینکه  بیان  با  اللهی  شمس 
ملکشاهی شامل شهرهای  سه شهر 
گازدار شده اند،  دلگشا  و  مهر  ارکواز، 
ملکشاهی  شهرستان  داشت:  اظهار 
تاکنون ۱۸  دارای ۲7 روستاست که 
روستای آن از نعمت گاز برخوردار و 
تالش می شود در صورت رفع موانع 
پایان  تا  نیز  روستاها  مابقی  قانونی، 

سال جاری گازدار شوند.
وی یادآور شد: تاکنون هفت هزار 
و ۱۵7 مشترک در مناطق شهری و 
روستایی شهرستان ملکشاهی اشتراک 

پذیری شده اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :

سه روستای ملكشاهی تا پایان تیرماه گازدار می شوند
زیرساخت های فیبر نوری در شهرک صنعتی جمبزه 

دهاقان در حال آماده سازی است
رئیس مخابرات شهرستان دهاقان در بازدید مسئولین شهرستان 
از کارخانه فرآورده های نسوز در شهرک صنعتی جمبزه با اعالم این 
مطلب گفت: ان شاء اهلل با همکاری و هماهنگی دستگاه های اجرایی 
فیبر  به شبکه  این شهرک  اتصال  نزدیک شاهد  آینده  در  شهرستان، 

نوری مخابرات خواهیم بود.
اهلل  حبیب  اصفهان،  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  گزارش  به 
دهقانزاد پس از بازدید از این کارخانه، در جلسه ای با حضور فرماندار ، 
مسئول دفتر نماینده شهرستان و دیگر روسای ادارات، ضمن گرامیداشت 
روز جهانی ارتباطات اظهار کرد: با توجه به محدودیت واگذاری اشتراک 
تلفن ثابت بر بستر سیم مسی در این شهرک صنعتی،  نیاز به راه اندازی 
سرویس های مخابراتی بر بستر فیبر نوری می باشد که واگذاری این 
تاکنون ۵ کیلومتر آن  بوده که  نیازمند ۱۱ کیلومتر حفاری  سرویس  

انجام شده است.
وی با اشاره به مزایای استفاده از فیبر نوری عنوان کرد: اتصال 
برای  استانداردی طالیی  به  نوری  فیبر  شبکه های  طریق  از  اینترنت 
و  شده  تبدیل  مشاغل  برای  داده ها  باالی  کیفیت  با  و  سریع  انتقال 
ماهیت نسبتا جدید این فناوری می تواند افراد را برای استفاده از این 

تکنولوژی ترغیب کند.
دهقانزاد ادامه داد:  فیبر به جای برق برای انتقال داده به نور متکی 
است و این باعث می شود که در بخش هایی از جمله پهنای باند ، سرعت ، 

قابلیت اطمینان و دیگر موارد بسیار بهتر از سیم مسی عمل کند.

راه  و  نصب  در  پیشتاز  اصفهان  استان  گاز  شركت 
اندازی فلومترهای آلتراسونیك در سطح كشور

نصب فلومترهای پیشرفته آلتراسونیک در جهت کاهش خطاهای 
اندازه گیری در ایستگاه های گاز استان اصفهان به ۳۲ مورد رسید و در 
حال حاضر این شرکت بیشترین تعداد نصب این نوع کنتور را، در میان 

شرکت های گاز استانی به خود اختصاص داده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان، مدیرعامل 
CGS/ایستگاه آلتراسونیک  اینچ   ۱۲ فلومتر  نصب  از  شرکت،  این 

TBS  ۱۲۰ هزارمتر مکعبی در شهرستان فوالدشهر خبر داد و گفت: 
با راه اندازی هر فلومتر آلتراسونیک با توجه به توانمندی های تجهیز، 
امکان مانیتورینگ اطالعات فلوکامپیوتر در مرکزمانیتورینگ این شرکت 

فراهم می گردد.
سید مصطفی علوی، بیان داشت: در حال حاضر ضمن مانیتورینگ 
اندازی شده، نزدیک به ۸۰ درصد  تمامی فلومترهای آلتراسونیک راه 
حجم گاز تحویلی به استان با استفاده از این نسل فلومترهای پیشرفته 

محاسبه و اندازه گیری می گردد.
وی، با اشاره به اینکه ما باید با استفاده از آخرین تکنولوژی ها و 
بومی سازی دانش های نوین همواره به سویی حرکت کنیم که خطای 
اندازه گیری به حداقل ممکن برسد، اظهار داشت: دقت در اندازه گیری 
در حقیقت رعایت حقوق مصرف کنندگان و صیانت از منابع ملی است و 
طی سال های گذشته به منظور اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات، 
تمامی سرویس های نگهداشت و پشتیبانی از آنها و انجام بازدیدهای دوره 
ای با صرفه جویی قابل توجهی با تکیه بر توان تخصصی کارشناسان 

این امور انجام و محقق شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان، تصریح کرد: پیش بینی شده 
۳ دستگاه کنتور آلتراسونیک طی سال جاری در ایستگاه های هدف نصب 
و راه اندازی گردد که با انجام آن، استان اصفهان بعنوان پیشروترین 
شرکت گاز استانی در خصوص نصب و راه اندازی این نوع از فلومترها 
مطابق استاندارد IGS-E-IN-۱۰۴تمامی ایستگاه های با ظرفیت ۵۰ 
هزار متر مکعب و باالتر خود را مجهز به فلومتر آلتراسونیک خواهد نمود.

كمیته  و  بهزیستی  مشاركت  با  همدلی  ملی  پویش 
امداد امام خمینی)ره( 4 میلیارد تومان كمك مردمی 

جمع آوری شد
علی اصغر شاهزیدی ، با بیان اینکه مشارکت مردم نسبت به سال 
گذشته تقریبًا ۱۲ درصد افزایش داشته، اظهار کرد: با توجه به شرایط 
تحت تأثیر کرونا و وجود تحریم های ظالمانه، مشارکت مردم همچنان 
با  نیکوکاران  و  خیران  نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های  و  داشته  ادامه 
افزایش ۱۲ درصدی روبه رو بوده و مردم از کمک به خیریه و بهزیستی 

دریغ نکرده اند.
با  همدلی  ملی  پویش  رمضان  مبارک  ماه  طول  در  افزود:  وی 
مشارکت بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در سطح ملی اجرا 
شد که مجموعًا بیش از ۴ میلیارد تومان کمک مردمی اعم از کمک های 

نقدی و غیرنقدی در این پویش جمع آوری شد.
در  کرد:  تصریح  اصفهان  بهزیستی  مردمی  مشارکت های  معاون 
پویش همدلی ۴۳۸ پایگاه برای جمع آوری زکات فطره، کفاره، صدقات 
و نذورات به صورت فیزیکی داشتیم که از این پایگاه ها مجموعًا ۶۰۰ 

میلیون تومان کمک مردمی جمع آوری شد.
شاهزیدی خاطرنشان کرد: کمک های مردمی جمع آوری شده برای 
کمک به نیازمندان و وقف هزینه های درمان و معیشت آن ها می شود و 

تاکنون همه مبالغ جمع آوری شده توزیع شده است.
وی ادامه داد: کمک های الکترونیکی عمدتًا به صورت کارتخوان 
در  که  است  الزم  بود،   QR Code و   USSD دستوری  کد  و 
زمینه پرداخت کمک  های مردمی به صورت الکترونیکی فرهنگ سازی 
به  است  آسان تر  برایشان  و  از هر طریقی که می توانند  تا مردم  شود 
نیازمندان کمک کنند.معاون مشارکت های مردمی بهزیستی اصفهان 
افزود: خیران عالقمند به کمک در امور خیر به ترتیب در موارد درمان، 
مسکن، جهیزیه، ازدواج و آموزش هستند که کمک های رسیده از آنها 

طبق نظرشان هزینه می شود.
شاهزیدی ادامه داد: مراکز تحت پوشش بهزیستی و واحدهای دولتی 
و غیر دولتی و مراکز خیریه به صورت خاص در جذب مشارکت ها و 

کمک خیران همکاری داشتند.

مدیر كل شیالت استان خبر داد ؛ رهاسازی ۳00 هزار 
بچه ماهی بومی در تاالب هورالعظیم

مدیر کل شیالت خوزستان، از شروع رهاسازی ۳۰۰ هزار قطعه 
شهرستان  هورالعظیم  تاالب  مصب  در  برزم  گونه  بومی  ماهی  بچه 

هویزه خبر داد.
، این عملیات با حضور روسای ادارات حفاظت محیط زیست و شبکه 
دامپزشکی شهرستان هویزه و جمعی از مسئوالن محلی به همراه تعدادی 

از صیادان منطقه انجام گرفت.
فتح اله ابوعلی، هدف از بازسازی ذخایر آبزیان را حفاظت از ماهیان 
با ارزش ژنتیکی بومی عنوان کرد و گفت: اولین محموله بچه ماهی گونه 
برزم، در سال جاری با تعداد ۳۰۰ هزار قطعه در مصب تاالب هورالعظیم 

شهرستان هویزه رهاسازی شد.
نیز  گذشته  سال  افزود:  طرح  این  اجرای  تداوم  به  اشاره  با  وی، 
بیش از ۲7 میلیون قطعه الرو و بچه ماهی در منابع آب های داخلی 

استان معرفی شد.
مدیرکل شیالت خوزستان، خاطرنشان کرد: شیالت استان ساالنه با 
رهاسازی بچه ماهیان در آب های داخلی نقش اساسی در کاهش خسارت 
به ذخایر ماهیان بومی، حفظ ذخایر، افزایش مقدار ماهیان قابل برداشت، 

ایجاد اشتغال و تأمین بخشی از پروتئین موردنیاز منطقه ایفا می کند.

شهبازی استاندار البرز:
متروی كرج یك ابرپروژه در سطح كالنشهرهای كشور 

محسوب می شود
داخل  متروی  ایستگاه  سه  راه اندازی  به  اشاره  با  البرز  استاندار 
شهر کرج تا قبل از پایان دولت دوازدهم گفت:در این مرحله امکان 
پرترافیک  نقاط  در  ایستگاه  سه  بین  مسافر   ۶۰۰۰ روزانه  جابجایی 

کرج وجود دارد.
عزیزاهلل شهبازی در حاشیه بازدید از آخرین روند پیشرفت پروژه 
در  ابرپروژه  یک  کرج  متروی  پروژه  اینکه  بیان  با  کرج  شهر  مترو 
این  کرد:پیشبرد  می شود،عنوان  سطح کالنشهرهای کشور محسوب 
با یک کار تیمی،منسجم و هماهنگ در سطح استان صورت  پروژه 
محترم  شهردار  واالی  همت  و  استان  در  خوب  همدلی  با  و  گرفته 
کرج و شورای شهر،طی سه سال گذشته اتفاقات خوبی در آن رقم 
خورده و فاز اول آن تا قبل از پایان کار دولت دوازدهم به طول ۶.۵ 

می رسد. بهره برداری  به  کیلومتر 
تراکم  پر  تهران  از  بعد  کرج  اظهارداشت:شهر  البرز  استاندار 
به طور  نفر در هر کیلومتر مربع  ۱۰ هزار  ترین شهر کشور است و 
ظرفیت  و  جمعیت  تراکم  همین  دلیل  دارند؛به  سکونت  میانگین 
و  زیاد  همکاری  مترو  موضوع  در  کالنشهر،دولت  این  معابر  محدود 

است. داشته  ماندگاری 
سالمی  ا ی  ا ر شو بین  هنگی  هما با  : د کر ن  ذعا ا زی  شهبا
میلیارد   ۱۲۰۰ تاکنون  حکومتی  مختلف  نهادهای  و  شهر،شهرداری 
با  آن  درصد   ۸۰ از  بیش  که  شده  هزینه  پروژه  این  برای  تومان 
این دستاورد در سه  از  زیادی  بوده است که بخش  مشارکت دولت 

سال گذشته رقم خورده است.
سمت  از  داشت:تاکنون  بیان  البرز  استان  در  دولت  عالی  نماینده 
دارایی های شهرداری کرج اضافه شده  به  تومان  میلیارد  دولت ۲۰۰۰ 
که 7۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به پروژه مترو و بقیه به پروژه کمربند 

شمالی کرج مربوط است.
شهبازی خاطرنشان شد:جا دارد از کارگران،پیمانکار،مشاور،شهرداری، 
اعضای شورای شهر و دکتر نوبخت که در این پروژه همراهی خوبی 
داشتند تشکر کنم و امیدوارم متروی کرج هر چه زودتر به بهره برداری 

برسد.
استاندار البرز با بیان اینکه در این مدت پروژه های نیمه تمام از قبل 

مانده توجه زیادی را به خود معطوف کرده بود،مطرح کرد: 
به همین دلیل نتوانستیم پروژه های جدیدی را برای استان تعریف 
کنیم؛ که به عنوان نمونه پروژه هشتگرد-طالقان که از ۲۲ سال پیش 

آغاز شده بود در این دولت به پایان رسید. 
شهبازی در پایان اضافه کرد: رسانه ها باید در طول چند سال گذشته 
که وضعیت اقتصادی کشور بهتر بود اتمام این نوع پروژه ها را بیشتر مطالبه 
می کردند؛همین پروژه متروی کرج نیز زمان زیادی از آغاز آن گذشته ولی 
با همتی که در این سه سال صرف شد مرحله اول آن رو به پایان است.

صنعت  در   انسانی  های  سرمایه  مهم  نقش  بر  تاكید  
پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعضای هیات مدیره 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دیدار کرد.

اعضای هیات مدیره این سازمان در ساختمان شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی با معاون وزیر دیدار کردند.

در این دیدار که به مناسبت آغاز بکار اعضای جدید هیات مدیره 
سازمان و با حضور اعضای قبلی برگزار گردید، ضمن بررسی وضعیت 
منطقه و عملکرد سازمان منطقه ویژه، در سال گذشته، اهداف و برنامه 
ویژه  منطقه  سازمان  عامل  مدیر  توسط  جاری  سال  در  منطقه  های 

تبیین شد. 
در ادامه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن تقدیر از 
زحمات و  خدمات شایسته اعضای پیشین هیات مدیره این سازمان در 
مدت تصدی این مسئولیت، بر اهمیت تصمیم گیری های کالن و خرد 
و مسئولیت خطیر این هیات در نقش آفرینی و حضور موثر در حرکتهای 

توسعه ای کشور و صنعت پتروشیمی تاکید کرد.
بهزاد محمدی یادآور شد: در حال حاضر, با توجه به عملکرد مناسب 
صنعت پتروشیمی در حوزه های مختلف و شرایط فعلی کشور، این شرکت 

به عنوان یک صنعت پیشرو، سکاندار توسعه کشور شناخته می شود.
تحلیلهای محیطی شرایط موجود کشور،  و  بررسی  با  افزود:  وی 
راه  نقشه  منابع و خوراک و سایر شرایط،  نیازهای صنعت، محدودیت 
صنعت پتروشیمی جهت توسعه هوشمند این صنعت به روز رسانی شده 

و به زودی منتشر می شود. 
محمدی خاطر نشان کرد: بر اساس نقشه راه تدوین شده، استراتژی 
ها و اقدامات مورد نیاز در توسعه و نگهداشت مناسب این صنعت کامال 

مشخص گردیده است. 
وی در ادامه اظهار داشت: ضروری است ضمن تالش برای تداوم 
تامین خوراک مورد نیاز صنایع باال دست و استفاده از حداکثر ظرفیت 
تولید این مجتمع ها، برنامه کالن صنعت پتروشیمی و نیز منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی بر توسعه صنایع میانی و پایین دست و استفاده از 

خوراک های تولید شده توسط مجتمع ها متمرکز شود. 
از  ابراز رضایت  پتروشیمی، ضمن  ملی صنایع  مدیرعامل شرکت 
نحوه حاکمیت و مدیریت یکپارچه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، 
تصریح کرد: نیاز داریم که تعامل سازنده و اثربخش بین شرکتهای منطقه، 
ادارات و نهادهای شهرستان و استان استمرار یابد و زیرساختهای منطقه، 
با مدیریت مناسب به سمت رفع موانع و مشکالت تولید سرمایه گذارن 

منطقه هدایت شوند.
وی در پایان با اذعان به نقش مهم سرمایه های انسانی، مجددا 
به  نیاز  و  جوانگرایی  و  پروری  جانشین  برای  مناسب  ریزی  برنامه  بر 
سازمانی هوشیار و پرانرژی در پیشبرد اهداف تعریف شده در نقشه راه 

این صنعت تاکید کرد.
در این جلسه، ضمن انتقال دغدغه های معیشتی شاغلین صنعت 
توسط مدیرعامل  ویژه،  منطقه  کارکنان سازمان  ویژه  به  و  پتروشیمی 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مقرر شد تا راهکارهای الزم 
برای بهبود شرایط و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان سریعتر پیگیری گردد.

شهردار اهواز در دیدار با ائمه جماعات مناطق هشتگانه:
اجتماعی  سالم  فعالیتهای  گیری  شكل  كانون  مساجد 

هستند
هشتگانه  مناطق  جماعت  ائمه  با  اهواز  شهردار  نوشادی  ابراهیم 

شهرداری دیدار و گفتگو کرد.
ائمه  از ظرفیت  شهردار اهواز در این دیدار که به منظور استفاده 
جماعات جهت تشویق شهروندان به مشارکت گسترده در انتخابات و 
حضور  کانونهای  جماعت  نمازهای  گفت:  شد،  انجام  شهری  مسائل 
حداکثری و مراکز اجتماعی آینده ساز است که امیدواریم با تعامل میان 
ائمه جماعات و شهرداری بتوانیم زمینه حضور حداکثری شهروندان بویژه 

جوانان را هم در انتخابات و هم مشارکت در امور شهر فراهم نماییم.
وی از ائمه جماعات خواست که یاری گر مدیریت شهری در فرهنگ 
سازی  امور شهروندی  باشند و در خصوص مسائلی از قبیل نگهداشت 
شهر، تفکیک پسماند، نگهداری از فضای سبزو بیان اهمیت این موضوع 

به شهروندان در مساجد پیشقدم شوند.
در جذب  مسجد   و  محله  مدرسه،  شد:  یادآور  پایان  در  نوشادی 
جوانان و نوجوانان به فعالیت های سالم اجتماعی، شهروندی و مذهبی 

موثر هستند.

شهردار ایالم گفت: پروژه زیرگذر 
موعد  از  زودتر  ایالم  کشوری  شهید 
بهره  به  جاری  خردادماه  در  و  مقرر 

برداری می رسد.
طالب صادقیان  در حاشیه بازدید 
از این طرح در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: روند احداث پروژه عمران 
آذرماه  ایالم  کشوری  شهید  شهری 
سال ۹۸ آغاز شد و برآوردهای زمانی 
برای تکمیل این طرح ۱۸ ماه بود که 
اکنون با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
اتمام  به  مقرر  بندی  زمان  از  زودتر 

رسیده و آماده افتتاح است.
وی افزود: تمام کارهای عمرانی 
اتمام  به  پیمانکار  توسط  طرح  این 
رسیده و فقط ریزه کاری هایی چون 
پروژه  پیرامون  زیباسازی  و  آسفالت 
مانده  گل  و  نهال  کاشت  جمله  از 
که توسط شهرداری ایالم انجام می 
برای  شده  هزینه  اعتبار  کل  و  گیرد 

این زیرگذر ۱۶۰ میلیارد ریال است.
شهردار ایالم یادآور شد: تکمیل 
زیرگذر  رسیدن  برداری  بهره  به  و 
تردد  مدیریت  باعث  کشوری  شهید 
خودروها و کاهش محسوس ترافیک 
از  یکی  که  شود  می  منطقه  این  در 
همین  نیز  مردم  مطالبات  مهمترین 

مورد بوده است.
طول  به  کشوری  زیرگذر  طرح 
آتش  ایستگاه  روبروی  از  متر   ۴۳۰
نشانی واقع در بلوار مدرس تا روبروی 

دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه ایالم در بلوار آزادی ادامه دارد.

این  از  برداری  بهره   و  افتتاح  با 
به  ورودی  ترافیک  میزان  پروژه 
حد  تا  ایالم  شهر  مرکزی  محدوده 

زیادی کاهش می یابد.
شهر ۲۲۰ هزار نفری ایالم بدلیل 
عرض بسیار کم معابر و تجمع مراکز 
با  شهر  مرکزی  هسته  در  خدماتی 
معضل ترافیک مواجه است و میدان 
جمله  از  ایالم  شهر  کشوری  شهید 
بسیار  ترافیکی  بار  که  است  مناطقی 
زیادی دارد و در مواقعی از روز با گره 

ترافیکی مواجه می شود.
شهردار ایالم خبر داد :

شهید  زیرگذر  از  برداری  بهره 

کشوری ایالم خردادماه
شهردار ایالم گفت: پروژه زیرگذر 
موعد  از  زودتر  ایالم  کشوری  شهید 
بهره  به  جاری  خردادماه  در  و  مقرر 

برداری می رسد.
طالب صادقیان  در حاشیه بازدید 
از این طرح در گفت و گو با خبرنگاران 
اظهار داشت: روند احداث پروژه عمران 
آذرماه  ایالم  کشوری  شهید  شهری 
سال ۹۸ آغاز شد و برآوردهای زمانی 
برای تکمیل این طرح ۱۸ ماه بود که 
اکنون با ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی 
اتمام  به  مقرر  بندی  زمان  از  زودتر 

رسیده و آماده افتتاح است.
ی  ها ر کا م  تما  : د و فز ا وی 
پیمانکار  توسط  طرح  این  عمرانی 

کاری  ریزه  فقط  و  رسیده  اتمام  به 
زیباسازی  و  آسفالت  چون  هایی 
پیرامون پروژه از جمله کاشت نهال 
شهرداری  توسط  که  مانده  گل  و 
اعتبار  کل  و  گیرد  می  انجام  ایالم 
 ۱۶۰ زیرگذر  این  برای  هزینه شده 

است. ریال  میلیارد 
شهردار ایالم یادآور شد: تکمیل 
زیرگذر  رسیدن  برداری  بهره  به  و 
تردد  مدیریت  باعث  کشوری  شهید 
خودروها و کاهش محسوس ترافیک 
از  یکی  که  شود  می  منطقه  این  در 
همین  نیز  مردم  مطالبات  مهمترین 

مورد بوده است.
طول  به  کشوری  زیرگذر  طرح 
آتش  ایستگاه  روبروی  از  متر   ۴۳۰
نشانی واقع در بلوار مدرس تا روبروی 
دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام 
جمعه ایالم در بلوار آزادی ادامه دارد.

این  از  برداری  بهره   و  افتتاح  با 
به  ورودی  ترافیک  میزان  پروژه 
حد  تا  ایالم  شهر  مرکزی  محدوده 

زیادی کاهش می یابد.
شهر ۲۲۰ هزار نفری ایالم بدلیل 
عرض بسیار کم معابر و تجمع مراکز 
با  شهر  مرکزی  هسته  در  خدماتی 
معضل ترافیک مواجه است و میدان 
جمله  از  ایالم  شهر  کشوری  شهید 
بسیار  ترافیکی  بار  که  است  مناطقی 
زیادی دارد و در مواقعی از روز با گره 

ترافیکی مواجه می شود.

شهردار ایالم خبر داد :

بهره برداری از زیرگذر شهید کشوری ایالم خردادماه

تامیــن  ایالم_مدیردرمــان 
اجتماعــی اســتان ایــالم از  افزایــش 
تعرفــه وســایل کمــک پزشــکی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی خبــر داد.

ــا  ــی ب ــا رمضان ــر علیرض دکت
ــت:  ــار داس ــر اظه ــن خب ــالم ای اع
مبلــغ کمــک هزینــه اقــالم وســایل 
کمــک پزشــکی پــر مصــرف شــامل 
یــک دســت دنــدان کامــل ۱۰ برابر، 
عینــک طبــی ۸ برابــر، صندلــی 
ــایر  ــر و س ــدار )ویلچــر( ۹ براب چرخ
اقــالم بــه طور متوســط بیــش از ۱۰ 

ــه اســت. ــر افزایــش یافت براب
نظیــر  اقالمــی  افــزود:  وی 
ــیژن،  ــول اکس ــواج، کپس ــک م تش
پروتــز کــره چشــم، لنــز داخــل 

ــایل  ــدول وس ــه ج ــز ب ــمی نی چش
کمــک پزشــکی اضافــه شــده اند 
و بــه بیمــه شــدگان و افــراد تحــت 
ــه ایــن وســایل  ــان کــه ب تکفــل آن
ــل پرداخــت اســت. ــد، قاب ــاز دارن نی

ــی  ــن اجتماع ــان تامی مدیردرم
ایــالم گفــت: از بیمــه شــدگان عزیز 
ــکان  ــی االم ــی شــود، حت تقاضــا م
ســامانه  در  را  خــود  درخواســت 
خدمــات غیــر حضــوری بــه نشــانی 
ارائــه   eservices.tamin.ir
دهنــد و از مراجعــه حضــوری بــرای 
دریافــت ایــن خدمــات پرهیــز کننــد.

دکتــر رمضانــی تصریــح کــرد: 
ــاری،  ــاری، اختی ــدگان اجب ــه ش بیم
کارگــران  راننــدگان،  توافقــی، 

بگیــران  مقــرری  نی،  ســاختما
ــران  ــکاری، مســتمری بگی ــه بی بیم
کلــی،  ازکارافتــاده  و  بازنشســته 

ــل  ــت تکف ــراد تح ــدگان و اف بازمان
از  آنــان مشــمول بهــره منــدی 

حمایــت مذکــور هســتند.

تعرفه وسایل کمک پزشكی سازمان تامین اجتماعی افزایش یافت

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
ــتان  ــالب اس ــرکت آب و فاض ش
نی،  بردســتا علــی   : بوشــهر 
خدمــات  و  مــد  آ ر د ون  معــا
ــت:طبق  ــار داش ــترکین اظه مش
بررســی بــه عمــل آمــده بــر 
اســاس آمــار ســال ۱۳۹۹ در کل 
ــتایی،  ــهری و روس ــترکین ش مش
۳۴ درصــد مشــترکین، بــاالی 
 ۱۶ یعنــی  مصــرف  لگــوی  ا
ــرف  ــاه آب مص ــب در م مترمکع

ــد. ــی کنن م
اســاس  بــر  فــزود  ا وی 
طبقــات مصــرف تعییــن شــده 
ــد  ــرو، ۱۲ درص ــط وزارت نی توس
ــر  ــته » پ ــز دس ــترکین ج از مش
ــن ۳۰  ــی بی ــد یعن ــرف« ان مص
۵۰ مترمکعــب اب در مــاه  تــا 
ــد  ــد و ۴ درص ــی کنن ــرف م مص
از مشــترکین جــز دســته ی » 
ــد یعنــی بیشــتر  ــد مصــرف« ان ب
آب  مــاه  در  ۵۰مترمکعــب  از 

ــد. ــرف دارن مص
بردســتانی افــزود: الگــوی 
مصــرف هــر مشــترک بــرای 
متــر   ۱۶  ، بوشــهر  ن  ســتا ا

مکعــب در مــاه تعریــف شــده 
ــر  ــر ۶ مت ــه زی ــترکینی ک و مش
ــته  ــرف داش ــاه مص ــب در م مکع
باشــند طبــق قانــون و تعرفــه 
از پرداخــت آب بهــا  امیــد  اب 

ــد. ــاف ان مع
وی در ادامــه بــه مشــترکین 
ــارف  ــزان مص ــرد: می ــه ک توصی
را مدیریــت کننــد و بــه هــدر 
ــرات نشــت آب  ــت آب و تعمی رف
تاسیســات و لولــه هــای آب داخل 
ســاختمان و امــالک در جهــت 
ــورداری  ــع آب و برخ ــظ مناب حف
از آب ســالم و  همــه عزیــزان 
اهمیــت  اســتان  در  بهداشــتی 

ــند. ــته باش ــژه داش وی
همچنیــن در مــورد واحدهای 
ــری  ــزود: در کارب ــی اف غیرخانگ
هــای غیــر خانگــی حتمــا مصرف 
برابــر الگــو و ظرفیــت قــراردادی 
توصیــه مــی شــود چــرا کــه 
ــو  ــر از الگ ــارف باالت ــه مص هزین
ماهانــه  قــراردادی  ظرفیــت  و 
شــامل هزینــه آب آزاد خواهــد 
ــه  ــر از هزین ــدود ۵براب ــود و ح ب

ــت . ــر اس ــادی باالت ع

34 درصد از مشترکین آب باالی 
الگو،مصرف می کنند
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 ۹ منطقه  یر  مد
کالنشهرکرج  ری  ا شهرد
مردم  مشارکت  گفت:میزان 
در انتخابات در پیش برد اهداف کشور 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
ص  خصو ر  د نی  یگا ش  ر آ
سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری 
ایران که بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰ 
دوره  ششمین  انتخابات  با  هم زمان 
روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
برگزار خواهد شد،عنوان کرد: در این 
میان میزان مشارکت مردم در پیش 
زیادی  اهمیت  از  کشور  اهداف  برد 

برخوردار است.
ی  ر ا د شهر  ۹ منطقه  یر  مد
بحث  البرزاظهارداشت:  مرکزاستان 
مشارکت حداکثری مردم در انتخابات 
مشارکت  این  افزایش  راهکارهای  و 
مطرح  انتخاباتی  هر  از  قبل  همواره 
می شود،یکی از سطوح و عرصه های 
مردم  سیاسی،شرکت  مشارکت  مهم 

به طور معمول  انتخابات است که  در 
مشارکت  جلب  برای  کشورها  تمام 
را  مختلفی  اقدامات  و  شیوه ها  مردم 
میزان  و می کنند چراکه  دنبال کرده 
حضور پرشور مردم پای صندوق های 
رأی پیامدهای مثبت زیادی به دنبال 
دارد، لذا بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰ 
و  حیاتی  بسیار  اسالمی  ایران  برای 

سرنوشت ساز خواهد بود.

ن  ا یر ا م  د مر ر  حضو نی  یگا
و  جمهوری  ریاست  نتخابات  ا در 
را  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 
در  مردم  نقش  و  اهمیت  حائز  بسیار 
را  خود  سرنوشت  مشارکت  تعیین 
کرد:شرکت  اذعان  و  دانست  مؤثر 
که  دلیل  این  به  انتخابات  در  مردم 
کشور هم اکنون در شرایط خاصی قرار 
دارد از اهمیت زیادی برخوردار است.

ی  ر ا د شهر  ۹ منطقه  یر  مد
راهکارهای  درباره  کالنشهرکرج 
ترغیب مردم برای مشارکت حداکثری 
مردم در انتخابات،بیان داشت:بهترین 
مردم  حضور  می تواند  که  راهکاری 
مدیران  عملکرد  کند  تضمین  ا  ر
که  ببینند  مردم  گر  ا یعنی  است،
رأی  صندوق های  پای  حضورشان 
هم در انتخابشان و هم در کارآمدی 
حضور  حتم  است،به طور  مؤثر  کشور 

پرشورتری خواهند داشت.
یگانی در پایان با تأکید بر حضور 
صندوق های  پای  مردم  حداکثری 
سعی  باید  شد:همه  خاطرنشان  رأی 
داشته  انتخابات مطلوب  برگزاری  در 
مردم ساالری  نماد  باشیم،انتخابات 
دینی است و قانون اساسی کشور ما 
انتخابات را مهم توصیف کرده است 
و   ۹ منطقه  عزیز  شهروندان  از  بنده 
مردم محترم استان البرز برای حضور 
حداکثری در انتخابات دعوت می کنم.

یگانی مدیر منطقه 9 شهرداری کالنشهرکرج:

انتخابات نماد مردم ساالری است
با حضور وزیر نیرو؛ 

سال  #هرهفته_الف_ب_ایران  پویش  هفته  هشتمین 
 1400

وزیر نیرو با تشریح چرایي کمبود برق در روزهای اخیر و شرایط 
امسال صنعت برق برای تامین انرژی کشور در پیک تابستان ۱۴۰۰ از 
کرد.  عذرخواهی  اخیر  روزهای  در  آمده  پیش  مضیقه های  برای  مردم 
آئین  اردکانیان« روز سه شنبه در  )پاون(، »رضا  نیرو  از وزارت  نقل  به 
بهره برداري از هفت پروژه صنعت آب در استان های هرمزگان، فارس 
و کردستان با اعتبار 7۸۱.۲ میلیارد تومان که در چارچوب هفته هشتم 
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران به صورت ویدئوکنفرانسي برگزار شد، 
اظهار داشت: باالترین اوج بار کشور در فروردین و اردیبهشت سال گذشته 
حدود ۴۶ هزار مگاوات بود، اما امسال این رقم ناشي از همه عوامل به 

حدود ۵۵ هزار مگاوات رسید و موجب شد با کمبودهایي مواجه شویم.
از  ناشي  افزایش مصرف  به پیش بیني خشکسالي و  اشاره  با  وی 
با  شده  امضا  موافقت نامه  هزار  نشدن ۳۰۰  عملیاتي  نیز  و  تولید  رشد 
مصرف کنندگان عمده گفت: از طرفی هزار مگاوات نیروگاه اتمي هم 
چون در مرحله تعمیراتي بود کمي دیرتر از زمان پیش بیني شده وارد 
مدار شد و از اوایل بامداد دیروز این واحد وارد مدار شده و در روزهاي 
آتي به ظرفیت نهایي  می رسد. واحدهایي از نیروگاه هاي بخار هم که دوره 
تعمیرات سالیانه را طي مي کنند یکي پس از دیگري وارد مدار مي شوند.

اردکانیان افزود: این تعمیرات معموال تا پایان خرداد ادامه دارد که 
امسال بنا به ضرورت، همه تالش شبانه روزي بخش برق کشور براي 
این است که تا ۱۵ خرداد اکثر این واحدها به مدار برگردند و مشکالت 

پراکنده موجود هر چه زودتر برطرف شود.
وي خاطرنشان کرد: با آنچه تاکنون به بهره برداري رسیده و امسال 
به بهره برداري خواهد رسید مي توانیم بگوییم حدود ۵7 درصد از برنامه 

در بخش ظرفیت جدید نیروگاهي محقق مي شود.
وزیر نیرو یادآوري کرد: از مجموع منابعي که باید براي اجراي طرح ها 
کمک مي شد فقط ۱۵ هزار و ۱7۰ مگاوات با فاینانس و سرمایه گذاري 
خارجي با حدود ۹ میلیارد یورو و سایر منابع براي ساخت نیروگاه ها بود، 

اما میزان تحقق برنامه حدود ۱7 درصد بوده است.
وي گفت: تمامي برنامه هاي فاینانس ما به خاطر تحریم ها به طور 
کامل متوقف شد. سدهایي نیز که نیروگاه هاي عظیم برق آبي داشتند تا 

مراحل پایاني فاینانس پیش رفتند اما متوقف شدند.
وزیر نیرو اظهار داشت: از دیروز و تا حدودي از دو روز پیش، واحدهاي 
تحت تعمیر حتي زودتر از برنامه پیش بیني شده وارد مدار مي شوند، اگرچه 
مانند همیشه  امیدواریم  بود،  افزایش دما خواهیم  آینده شاهد  از هفته 
هموطنان هم همراهي داشته باشند. همکاران من نیز مقیدتر برنامه ها را 
دنبال خواهند کرد و در موارد کمبود عرضه اطالع رساني دقیق خواهد شد.

وي در عین حال اظهار داشت: این روزها در تامین و عرضه برق با 
مشکالتي مواجه هستیم؛ از بابت همه مضیقه هایي که براي هموطنان 
بویژه در بخش خانگي، تجاري و البته سایر بخش ها فراهم شده فارغ از 

همه ادله و توضیحات، صمیمانه عذرخواهي مي کنم.
وزیر نیرو با اشاره به تاثیر استخراج غیرقانوني رمز ارزها بر مصرف 
انرژي از جمله در واحدهاي متروکه گفت: وزارت نیرو از توسعه نظام مند 

این کار استقبال مي کند.
وی افزود: اوایل امسال بود که در بخشنامه اي حتي تشویق کردیم 
از نیروگاه هاي تجدیدپذیر موجود و یا با احداث نیروگاه هاي جدید در این 
بخش براي تولید رمزارزها استفاده کنند و حاضریم کمبود انرژي را از 
شبکه سراسري در مواقعي که نیروگاه هاي تجدیدپذیر نمي توانند به آنها 

برق دهند تامین کنیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: نه تنها مبلغی از آنها به خاطر این که مشکل 
مبادله ارز و وجه پیش نیاید، دریافت نمی شود، بلکه انرژي را نیز تهاتر 
می کنیم. یعني این که به صورت قانوني نیروگاه احداث و تولید رمز ارز 
کنند. اینها می توانند کمبود انرژي را از توانیر دریافت کرده و در تابستان، 

انرژي به ما پس دهند.
این  با تشریح  امروز هم  وي درباره موضوع آب و طرح هاي آبي 
طرح ها گفت: در بخش آب طرح ها با وجود همه مضیقه ها و محدودیت ها 
مطابق برنامه انجام مي شود؛ امروز هفت طرح مهم و عمده در استان هاي 
کردستان،  هرمزگان و فارس با 7۸۰ میلیارد تومان اعتبار به افتتاح رسید. 
امید است در هفته هاي پیش رو شاهد افتتاح و آغاز عملیات طرح هاي 
اجرایي عمده تر و بزرگي در استان هرمزگان در بخش مربوط به وزارت 

نیرو باشیم. 
شناسایی ۵7 فقره انشعاب غیر مجاز آب در اردیبهشت ماه سال جاری

و  آموزش همگانی شرکت آب  و  روابط عمومی  دفتر  به گزارش 
فقره   ۵7 شناسایی  از  رشت  آبفای  امور  مدیر  گیالن،  استان  فاضالب 

انشعاب غیر مجاز آب در اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.
محمود امیری مدیر امور آب و فاضالب شهرستان رشت با اعالم 
و  آب  پوشش  تحت  مشترکین  حقوق  حفظ  جهت  به  گفت:  خبر  این 
فاضالب، شناسایی استفاده کنندگان از آب شرب به صورت غیرمجاز، 
به طور جدی و مستمر در حال انجام است که در این راستا ۵7 فقره 
انشعاب غیر مجاز در اردیبهشت ماه سال جاری شناسایی و طبق آیین 
نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکت آب و فاضالب، نسبت 

به جمع آوری آنها اقدام شد.
امیری تصریح کرد: انشعابات غیر مجاز به عنوان مهمترین عامل هدر 
رفت آب و باعث تضییع حقوق مشترکین است و استفاده کنندگان از آن، 

مشمول جریمه شده و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
وی در پایان از مشترکین محترم خواست در صورت مشاهده هر 
گونه استفاده غیر مجاز از آب شرب با سامانه ارتباطات مردمی شرکت آب 
و فاضالب گیالن به شماره ۱۲۲ تماس حاصل نمایند، تا در کوتاهترین 

زمان ممکن، نسبت به بررسی آن اقدام شود.

کمیته  نشست  همین  د ز یا
ساماندهی پایانه های مرزی با حضور 
قائم مقام ریاست سازمان راهداری و 
این  اعضای   ، جاده ای  نقل  و  حمل 
ویدیو  حضور  با  همچنین  و  کمیته 
کنفرانسی مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی 

برگزار شد .
می  عمو بط  ا و ر رش  ا گز به 
نقل  و  حمل  و  راهداری  سازمان 
مقام  قائم  مداح  فرامرز   ، ای  جاده 
حمل  و  راهداری  سازمان  ریاست 
کمیته  رئیس  و  ای  جاده  نقل  و 
یکی  مرزی  های  پایانه  ساماندهی 
از موضوعات اولویت دار این نشست 
و  جامع حمل  سامانه  اندازی  راه  را 
افزود:  و  کرد  بیان  المللی  بین  نقل 
این  اندازی  راه  اهمیت  به  توجه  با 
سامانه و مزیت های قابل دستیابی 

در آن از طریق ارتباط با کانون ها 
نقل  و  حمل  صنفی  های  تشکل  و 
بازرگانی واتصال  اتاق   ، المللی  بین 
با CMR ، تسریع در راه اندازی و 
بهره برداری از این سامانه به  عنوان 
مورد  نشست  این  مصوبات  از  یکی 

است. تاکید 
راه  خصوص  در  همچنین  وی 
عنوان  تحت  دیگری  سامانه  اندازی 
بین  نقل  و  حمل  ناوگان  پایش 
بهره گیری  :با  داشت  اظهار  المللی 
بنیان  دانش  از ظرفیت شرکت های 
رصد  به  دستیابی  بهینه  روشهای   ،
طریق  از  و  شده  شناسایی  ناوگان 
بهره  توانمند  مشاور  با  قرارداد  انعقاد 
کار  در دستور  این سامانه  از  برداری 

این نشست قرار دارد .
جواد   ، گزارش  این  اساس  بر 
هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل 

و نقل بین المللی گزارشی از آخرین 
تحوالت در ترانزیت در منطقه قفقاز 
و و کشورهای ارمنستان و آذربایجان 
بیان کرد و افزود: با توجه به اهمیت 
در  نوردوز  مرزی  پایانه  ساماندهی 
استان آذربایجان شرقی و تسهیل در 
کشور  دو  بین  ترانزیتی  ناوگان  تردد 
ارمنستان  و  ایران  جمهوری اسالمی 
بهبود  راستای  در  است  شده  مقرر 
شرایط زیرساختی پیگیری های الزم 
و هماهنگی با دستگاه های ذیربط از 
و  حمل  و  راهداری  کل  اداره  سوی 
نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی 

به عمل آید.
این گزارش می افزاید، اروجعلی 
و  و حمل  راهداری  مدیرکل  علیزاده 
نقل جاده ای استان آذربایجان شرقی 
در ارتباط ویدیو کنفرانسی ،گزارشی از 
انجام شده در زمینه  اقدامات  آخرین 

طرح توسعه پایانه مرزی نوردوز بیان 
بازنگری  درخواست   : افزود  و  کرد 
نوردوز  مرزی  پایانه  ساماندهی  طرح 
از طریق مشاور ذیصالح اجرا شده و 
اراضی مورد نیاز جهت توسعه محوطه 
این پایانه از طریق مراجع قانونی در 

دست اقدام است.
دیگری  بخش  در  است  گفتنی 
از این نشست، حسین متولی حبیبی 
و  اطالعات  فناوری  دفتر  مدیرکل 
مدیرکل  ذاکری  حمزه  و  ارتباطات 
دفتر مطالعات راهبردی ، گزارشی از 
از روند راه اندازی سامانه جامع حمل و 
نقل بین المللی و سامانه پایش ناوگان 
حمل و نقل بین المللی ارائه نمودند 
و در ادامه اعضای حاضر در نشست 
بهبود  زمینه  در  راهبردی  های  نظر 
این  در  ای  داده  و  اطالعاتی  ساختار 

سامانه ها بیان کردند.

تسریع در بهره برداری از سامانه جامع حمل و نقل بین المللی 

تهویه و تبرید پشتیبان تولید در نفت و گاز

اداره تعمیرات تهویه و تبرید پشتیبان تولید پایدار 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

با  گفتگو  در  زاده  جابر  فریدون 
از  پشتیبانی  در  شرکت  این  خبرنگار 
تولید پایدار اظهار نمود: سیستم های 
تهویه مطبوع ، بخش جدا نشدنی در 
کاربرد  است.  گچساران  گاز  و  نفت 
تهویه و تبرید بسیار گسترده می باشد 
هر جایی که نیاز به کنترل دما و ایجاد 
تهویه مطبوع باشد اداره تهویه و تبرید 

حضور دارد .
تبرید  و  تهویه  ره  دا ا رئیس 
شعری  به  اشاره  با  را  گفتگویش 
سعدیا   ( گوید  می  که  سعدی  از 
گویی  لح  مصا و  ن  سخندا گرچه 
سخندانی  به  برآید  کار  عمل  به   -
وظیفه  اداره  این   : داد  ادامه  نیست( 
تعمیر ، نگهداری و خدمات دهی به 
کولر  انواع   ، دستگاه  هزار   ۱۰۰۰۰
یخچال   ، سردخانه   ، ایرکاندیشن   ،
آبسردکن را با ۸۰ نفر نیروی انسانی 
توسط ۱۵ دستگاه خودرو در گستره 
و  کهگیلویه  استان  چهار  جغرافیای 
بویراحمد ،خوزستان ، فارس و بوشهر 
را بر عهده دارد و این مسولیت بسیار 

سنگینی است .
از  حجم  این  انجام  افزود:  وی 
کار فقط با یک برنامه ریزی کامل و 
دقیق امکان پذیر است ، زیرا ۹۰ درصد 
تاسیسات  به  سیستم های ما مربوط 
و ۱۰ درصد مربوط به ادارات و منازل 
است که با مدیریت زمان و عملکرد 

 ، موقع  به  باید  انسانی  های  نیروی 
کار پایش ، سرویس ها و بازدید های 
روزانه ، هفتگی، ماهانه به طور مرتب 

انجام بگیرد.
:کارکنان  شد  یادآور  جابرزاده 
فصل  چهار  مردان  تبرید  و  تهویه 
تالش  حال  در  همواره  آنان  هستند 
می باشند پاییز و زمستان دستگاه ها را 
سرویس می کنند و از اواسط فروردین 
که حجم باالیی از کولر ها استارت می 
شود تا پایان شهریور درگیر تعمیر و 

نگهداری سیستمها هستند .
و  تهویه  تعمیرات  اداره  رئیس 
این  :کارکنان  گفت  ادامه  در  تبرید 
نفت  برداری  بهره  شرکت  در  اداره 
را  زیادی  زحمات  گچساران  گاز  و 

به  شوند  می  متحمل  سال  طول  در 
 ۶۰ دمای  گاها  که  تابستان  در  ویژه 
با  درجه را هم تجربه می کنند ولی 
ها  و سختی  تمامی مشکالت  وجود 
این  که  نمی شود  باعث  مانعی  هیچ 
همواره  بکشند  کار  از  دست  عزیزان 
که  خود  وظایف  به   ، کمال  و  تمام 
است  پایدار  تولید  از  پشتیبانی  همان 

عمل می کنند.
وی در بخش دیگری از گفتگو 
هایش در ارتباط با تحریم های ظالمانه 
تحریم  وجود  با  نمود:  بیان  دشمن 
ای  وقفه  نگذاشتیم  هیچگاه   ، ها 
بیاید  وجود  به  تولید  از  پشتیبانی  در 
مشقت های زیادی را تحمل کردیم 
نیاز  مورد  قطعات  تعمیر  و  تامین  در 

به  ها  تحریم  این  تبدیل  با  ولی   ،
فرصت با استفاده از متخصصین اداره 
نیروهای  وجود  با  تبرید  و  تعمیرات 
کارآمد و زبده به روش ، معادل سازی 
قطعات ، سعی کردیم با چنگ و دندان 
دستگاه هایمان را فعال نگه داریم و 
این کار جهادی نیروهای اداره ،قابل 

تحسین است .
تشکر  ضمن  پایان  در  جابرزاده 
، مدیران  از حمایت های مدیرعامل 
مالی  مدیر  و  خدمات  مدیر  ویژه  به 
مهندسی  خدمات  ره  دا ا رئیس  و 
را  نیروها  قدر  باید  کرد:  خاطرنشان 
انسانی  نیروی  ،زیرا  بدانیم  خوبی  به 
مهمترین سرمایه یک سازمان است و 
هرچقدر این سرمایه از کیفیت باالتری 
برخوردار باشد ، موفقیت ، بقاء و ارتقای 

سازمان بیشتر خواهد شد.
تعمیرات  اداره  است:  ذکر  قابل 
تهویه و تبرید از زیر مجموعه های 
خدمات مهندسی و مدیریت خدمات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز است 
گچساران  در  آن  مرکزی  اداره  که 
واقع شده و با چهار بخش ، اداری ، 
تهویه سبک ، تهویه سنگین و کارگاه 
، کار پشتیبانی از واحدهای فعال در 
تاسیسات نرگسی ، گوره ، پازنان دو 
، رگ سفید دو ، سیاهمکان ، بی بی 
حکیمه ۱ ، بی بی حکیمه ۲ ،دشتگز 

و دشت بلوط را به عهده دارد.

تفاهمنامه همكاری بانك تجارت و ایران خودرو منعقد شد
بین  ساپکو  و  خودرو  ایران  شرکت  تجارت،  بانک  سه جانبه  تفاهمنامه 
دولت آبادی و مقیمی مدیران عامل بانک تجارت و شرکت ایران خودرو تبادل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، مراسم امضای تفاهمنامه همکاری 
بانک تجارت، شرکت ایران خودرو و ساپکو یازدهم خردادماه در ساختمان قدیمی 

بانک بازرگانی سابق واقع در میدان امام خمینی)ره( برگزار شد.
با  تفاهمنامه  این  انعقاد  مراسم  در  تجارت  بانک  مدیرعامل  دولت آبادی 
حمایت  گفت:  خودرو  ایران  شرکت  با  بانک  این  استراتژیک  همکاری  به  اشاره 
از تولید و صنعت کشور همواره یکی از برنامه های اصلی بانک تجارت به شمار 
رفته و تفاهمنامه امروز نیز همکاری مستحکمی را در راستای حمایت از صنعت 
قطعه سازی کشور بین سه مجموعه بانک تجارت، شرکت ایران خودرو و شرکت 

ساپکو پایه ریزی کرده است.
در سال »تولید،  تجارت  بانک  اهداف  به  اشاره  با  تجارت  بانک  مدیرعامل 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« به ویژه در زمینه تامین مالی شرکت های تولیدکننده 
محصوالت ساخت ایران گفت: بر اساس این تفاهمنامه بانک تجارت با تضامین 
ایران خودرو و ساپکو جمعا مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیالت به قطعه سازان 

کشور پرداخت خواهد کرد.
ایران  مجموعه  و  تجارت  بانک  همکاری  سابقه  به  همچنین  دولت آبادی 
کمبود  قطعه ساز  شرکت های  دغدغه های  از  یکی  افزود:  و  کرد  اشاره  خودرو 
تولید  ظرفیت  بیشتر  هرچه  کارگیری  به  به منظور  گردش  در  سرمایه  و  نقدینگی 
است و این تفاهمنامه ضمن حل این مساله، ظرفیت های مطلوب دیگری را برای 
قطعه ساز  و شرکت های  ساپکو  خودرو،  ایران  بانک،  بین  همکاری های  گسترش 

فراهم خواهد کرد.
این  انعقاد  مراسم  حاشیه  در  نیز  خودرو  ایران  شرکت  مدیرعامل  مقیمی 
حوزه  در  ما  استراتژیک  شرکای  از  یکی  تجارت  بانک  اینکه  بیان  با  تفاهمنامه 
با  مجموعه  دو  همکاری  سقف  توافق،  این  اساس  بر  گفت:  است  مالی  تامن 
می شود  بالغ  ریال  میلیارد   ۱۵۰۰۰ به  ریال  میلیارد   ۵۰۰۰ از  سه برابری  افزایش 
و به این ترتیب تسهیالت به قطعه سازان با نرخ ۱۸ درصد به عنوان سرمایه در 

گردش پرداخت می شود.
ایران  موردنیاز  قطعات  داخلی سازی  راستای  در  تفاهمنامه  این  افزود:  وی 
تامین  از طریق روش های جدید  تجارت  بانک  با همکاری  و  منعقد شده  خودرو 

مالی، امیدواریم در سال ۱۴۰۰ در زمینه تولید، جهش خوبی را تجربه کنیم.
مقیمی و پیرمحمدی مدیران عامل ایران خودرو و ساپکو و هیات همراه با 
همراهی مدیرعامل، رئیس، نایب رئیس و اعضای هیات مدیره بانک تجارت در 
بازرگانی  بانک  قدیمی  ساختمان  مختلف  بخش های  از  تفاهمنامه،  انعقاد  حاشیه 
بازدید به عمل آورده و از تاریخ ۱۲۰ ساله ی مجموعه بانک تجارت و بانک های 

تشکیل دهنده آن مطلع شدند.

امضای تفاهم نامه همكاری بین بانك سینا و بنیاد علوی
اجرای  به  کمک  راستای  در  علوی  بنیاد  و  سینا  زاده-بانک  داداش  اکرم 
پیشرفت  و  آبادانی  الگوی  سازی  پیاده  بر  مبنی  علوی  بنیاد  ماموریت  و  وظایف 
در جهت تامین مالی طرح های مناطق هدف، تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، این تفاهم نامه در مراسمی با حضور 
سیدضیاء ایمانی مدیرعامل این بانک و محسن منصوری مدیرعامل بیناد علوی 
به  بنیاد  سوی  از  شده  معرفی  متقاضیان  به  الحسنه  قرض  وام  اعطای  هدف  با 

امضا رسید.
دکتر ایمانی در این مراسم با اشاره به ضرورت تالش برای حمایت از اقشار 
آسیب پذیر به ویژه اشتغال و مسکن در مناطق کمتر توسعه یافته، گفت: بانک 
سینا و بنیاد علوی، پیشتر نیز از طریق تفاهم نامه های همکاری متعدد، اقدامات 
این  و  اند  برداشته  جامعه  محروم  و  بضاعت  کم  اقشار  از  حمایت  در  را  مطلوبی 

تفاهم نامه نیز در تداوم همین روند به امضا رسیده است.
وی با بیان آنکه یکی از مسئولیت های بانک سینا، تالش در جهت تحقق 
ماموریت های بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار عمده بانک، مبنی بر کاهش 
این  داشت:  اظهار  است،  کشور  برخوردار  کمتر  مناطق  در  اشتغال  توسعه  و  فقر 
بانک در همکاری با بنیاد علوی در قالب طرحهای مختلف، بالغ بر ۸۱۸۸ میلیارد 

ریال وام قرض الحسنه ضروری و اشتغالزایی به متقاضیان پرداخت کرده است.
دکتر ایمانی افزود: از دیگر اقدامات مهم این بانک در سال گذشته، کمک 
۵۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی 
در 7 استان درگیر کرونا، خرید و اهدای ۹۵۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان مناطق 
محروم کشور و اختصاص ۳۰ میلیارد ریال بابت آزادی ۱۵7 تن از زندانیان جرائم 
غیرعمد بوده است و ساخت مدرسه.وی ابراز امیدواری کرد با تالش و اراده جمعی 
و تکیه بر توان ملی و بومی، شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون کشور و کاهش 

فقر در الیه های مختلف جامعه باشیم.
منصوری مدیرعامل بنیاد علوی هم ضمن قدردانی از همکاری های بانک 
سینا، گفت: ماموریت بنیاد علوی تالش در جهت تقویت خانواده های نیازمند و 
محروم به ویژه در مناطق روستایی است که با ارائه طرح ها و برنامه های مختلف 

در این جهت گام برمی دارد.
بنیاد  زدایی  محرومیت  بازوی  عنوان  به  علوی  بنیاد  داشت:  ابراز  وی 
باشد و در  آبادانی و پیشرفت می  الگوی جامع  پیاده سازی  مستضعفان، مسئول 

حال حاضر در ۳۰ منطقه مشغول پیاده سازی الگوی آبادانی و پیشرفت است.
گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال منابع جهت 
از  بنیاد علوی  الحسنه ضروری و اشتغالزایی به جامعه هدف  پرداخت وام قرض 

سوی طرفین تامین خواهد شد.

سه انتصاب بیمه كوثر در سومین ماه سال
علیرضا  کوثر،  بیمه  مدیرعامل  سوی  از  حکمی  زاده-طی  داداش  اکرم 
عنوان سرپرستان  به   ترتیب،  به  برزگانی  و محمد  فتاحیان  مهدی  سلطانی  عزت، 
مدیریت مستقل بازرسی، مدیریت بیمه های مسئولیت و سرپرستی خراسان جنوبی 

معرفی شدند.
از  پس  فیروزآبادی  مشعلچی  مجید  کوثر،  بیمه  عمومی  روابط  گزارش  به 
امضا و ابالغ احکام انتصاب این مدیران اظهار امیدواری کرد: شرکت بیمه کوثر، 
تغییرهای  شاهد  گذشته،  روند  تداوم  ضمن  مانع زدایی ها،  و  پشتیبانی ها  سال  در 
مثبتی، به ویژه در زمینه افزایش رضایت مشتریان و عملیات بیمه گری سودده باشد.

گفتنی است ،این سه، پیش از این، سرپرستی مدیریت رسیدگی به تخلفات 
سرپرستی  مالی  مسئولیت  و  مسئولیت  بیمه های  صدور  اداره  ریاست  اداری، 

خراسان جنوبی را عهده دار بودند.

صنعت  دیجیتال  كار  و  كسب  توسعه  مدیران  نشست  اولین 
بیمه به میزبانی بیمه رازی

اکرم داداش زاده-در راستای تالش برای همگرایی در رشد صنعت بیمه ، 
اولین نشست مدیران توسعه کسب و کار دیجیتال صنعت بیمه به میزبانی شرکت 

بیمه رازی در روز یکشنبه ۹خردادماه ۱۴۰۰ برگزار شد.
نشست  این  در   ، رازی  بیمه  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفتگو  دیجیتال،  خدمات  توسعه  حوزه  در  شرکت ها  برنامه های  بررسی  به  که 
کارهای  و  کسب   موضوع  در  صنعت  پیشروی  شرکت های  عملکرد  درخصوص 
نوآورانه و هم اندیشی در مورد رفع موانع و توسعه ارتباط شرکت های فعال در این 
بیمه  و  بیمه دی  بیمه ملت،  رازی،  بیمه  پرداخته شد، مدیران شرکت های  حوزه 
تجارت نو حضور داشتند.حمیدرضا پروازی، مدیر توسعه کسب وکار دیجیتال بیمه 
رازی به عنوان میزبان این نشست با اشاره به نیازمندی های امروز شبکه فروش 
بیمه گفت: »پاسخگویی به نیازمندی های شبکه فروش در گذار از بیمه  گری سنتی 
به بیمه گری دیجیتال و توسعه فرهنگ دیجیتال برای حرکت در مسیر تحول، در 

دستور کار این شرکت قرار گرفته است.«
در بخش دیگر این جلسه، علی اکبر گلشنی، مدیر تحول دیجیتال بیمه دی 
در  بستری  ایجاد  برای  »تالش  گفت:  بیمه  صنعت  توسعه  راه های  خصوص  در 
راستای ارایه خدمات دیجیتال به همه اجزای فعال در عملیات بیمه گری همواره 

یکی از راه های موردنظر توسعه در شرکت بیمه دی بوده است.«
یحیی میرزایی پری، مدیر توسعه کسب وکار دیجیتال بیمه ملت نیز در این 
جلسه به حرکت شرکت های بیمه به سمت همکاری در حوزه های جدید و نوآورانه 
و اشتراک دانش و زیرساخت های فراهم شده اشاره کرد که یکی از راهکارهای 

توسعه این حوزه است؛ کاری که بیمه ملت آن را در پیش گرفته است.
در پایان نیز مباشرفر، مدیر کسب وکارهای نوآورانه بیمه تجارت نو با اشاره 
به  حرکت  مسیر  که  موانعی  گفت:»رفع  بیمه  شرکت های  اصلی  اولویت های  به 
سمت توسعه کسب وکارهای دیجیتال و نوآورانه را تحت الشعاع قرار می دهد را 

باید دراولویت قرار داد و ما در شرکت تجارت نو در این مسیر گام بر میداریم.«
و  بیمه  عرصه  فعاالن  اندیشی  هم  و  ها  نشست  این  تداوم  که  است  امید 

اقتصاد دیجیتال، بیش از پیش موجب رشد و توسعه این صنعت در کشور باشد.
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آگهی ابالغ اجراییه موضوع ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ – بدینوسیله به آقای هومن خلیل نژاد قلعه جوقی فرزند یوسف 
به ش ش ۳۲۴۸ و ش ملی ۰۰7۶۴۵7۶۴۸ به نشانی تهران ورامین خ امام ک مسجد 
پ ۲۶ واحد ۵ ابالغ می گردد که بستانکار آقای عبدالحمید یحیایی برای وصول مبلغ 
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال الزم االجرا به موجب چک بالمحل ۲۹/7۵۵۰77 مستند پرونده 
اجرایی کالسه ۱۴۰۰۰۰۰۹۲ از طریق اداره اجرا اسناد رسمی سمنان اجراییه صادر نموده 
و برابر گزارش مامور پستی مبنی بر عدم شناسایی آدرس مذکور و عدم توانایی بستانکار 
در اعالم آدرسی دقیق از شما جهت ابالغ واقعی برابر تقاضای متعهدله به استناد ماده 
۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار آگهی منتشر می شود 
و چس از ۲۰ روز از تاریخ انتشار عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و جز این آگهی و 

آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی سمنان 

داود دهباشی
شناسه ۱۱۴۴۵۴7

گزارش بازدید پالک ۱۹7۸ اصلی واقع در بخش ۴ بموضع شهمیرزاد 
سرپرست محترم اداره متبوعه 

با سالم و احترام 
افراز شماره های ۱۳۹۹-۴۱۶۵ مورخ ۱۳۹/۱۱/۰۶  با توجه به درخواست  احتراما 
موضوع درخواست افراز آقای حمیدرضا نوری نسب به وکالت نامه شماره ۲۰۴۵۹ مورخ 
۹۹/۰۲/۲۸ از نبی اله نوری نسب مبنی بر افراز پالک مذکور و گزارش ماده ۲ نماینده 
ثبت آقای حسن نورانی و گواهی دفتر امالک و بایگانی اداره اینجانبان حسن نورانی و 
میثم بلبلیان در وقت مقرر مورخ دوشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ در معیت متقاضی افراز، به محل 
وقوع ملک مراجعه و بازدید از ملک به عمل آید عملیات نقشه برداری انجام و نهایتا 
نقشه افراز با در نظر گرفتن میزان مالکیت و با نمایش سهام متقاضی افراز به شهرداری 
شهمیرزاد جهت کسب تکلیف ارسال و شهرداری نیز طی نامه شماره ۱۴۰۰/۰۴۵۳۸ با 
توجه به کاربری پالک ۱۹7۸ با افراز مخالفت نمود مراتب جهت هرگونه اقدام متقاضی 

به حضور اعالم می گردد. 
ر  ا د بر نقشه  نماینده ثبت – حسن نورایی    

ثبت – میثم بلبلیان 
تصمیم واحد ثبتی 

نامه شماره  به  عنایت  با  افراز  نامه  آیین   ۵ ماده  اجرای  در  و  موارد مذکور  حسن 
۱۴۰۰/۰۴۵۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ شهرداری شهمیرزاد نظر به اینکه پالک ۱۹7۸ واقع 
در بخش ۴ شهمیرزاد فاقد حد نصاب تفکیک بوده و مانع افراز می باشد. این اداره رای 
به صدور عدم افراز پالک فوق داده که تصمیم مذکور از تاریخ ابالغ به مدت ده روز قابل 

اعتراض در دادگاه ذیصالح خواهد بود. 
نقشه بردار ثبت  نماینده ثبت   

شناسه اگهی : ۱۱۴۴7۱7
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدیشهر 

مفقودی
به   ۲۰۶ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه  و  سندکمپانی 
رنگ خاکستری متالیک مدل ۱۳۸۹ به شماره انتظامی ۱۶۴ 
ج ۵۶-ایران ۴7 به شماره موتور ۱۴۱۸۹۰۴۳۵۰7 به شماره 
احمد  آقای  به  متعلق   NAAP۰۳ED۵AJ۱۴۶۴۴۴ شاسی 

قبادی فرزند ترابعلی مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۱۴7۵ مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور 
تصرفات مالکانه و بالمعارض آقای میثم نصرآبادی فرزند اسماعیل نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۲۶۸ متر مربع از پالک شماره ۹ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در 
اراضی گذر جهان آباد بخش ۱۲ حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی آقای 

محمد قاسم قلعه نوئی فرزند محمد یوسف محرز گردیده است.
ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   ۳ ماده  موجب  به  لذا 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق این روزنامه و محلی کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات 
الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
باید ظرف  نمایند معترض  اخذ  تسلیم و رسید  ثبت محل وقوع ملک  اداره  به  را  خود 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
نماید و صدور سند  اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می  ارائه نکند  را  محل 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳

م / الف ۱۴۸۸ 
علی امینی 

رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور 

مفقودی
نقره  رنگ  به   ۴۰۵ پژو  سواری  مالکیت  شناسنامه 
ص   ۵7۶ نتظامی  ا شماره  به   ۱۳۸۸ مدل  متالیک  ای 
۳۸-ایران۵۶ به شماره موتور ۱۲۴۸۸۱۶7۱۱۰ به شماره شاسی 
NAAM۰۱CA۲AE۱۱۸۶۳۲ متعلق به اقای بهرام کریمی 

فرزند ابوالحسن مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد.



سال بیست ودوم-  شماره مسلسل 1755- پنجشنبه 13 خرداد 61400 ورزش دنیای 

گرفتار شدن كوهنوردان ایرانی در نپال

کوهنوردان ایرانی که پس از فعالیت در کوه های هیمالیا، به دلیل محدودیت 
کرونایی فعال نمی توانند به کشور بازگردند.

با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در نپال، مسئوالن این کشور تمام 
پروازهای ورودی و خروجی را با محدودیت روبرو کرده اند.

برهمین اساس کوهنوردان ایرانی به همراه دیگر کشورها که در کوه های نپال 
فعالیت می کردند، به دلیل همین محدودیت فعال شرایط بازگشت به کشور را ندارند 

و به نوعی در آنجا گرفتار شده اند.
امین دهقان )فاتح اورست( و سعید میرزایی دو کوهنوردی هستند که در حال 
حاضر در کاتماندو، پایتخت نپال حضور دارند و منتظر باز شدن کریدور هوایی برای 

بازگشت به ایران هستند.
پیش از این امین دهقان از عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در راه صعود 

به اورست انتقاد کرده بود.

جنجال در فدراسیون بدنسازی بر سر اعزام به اسپانیا
تعدادی از اعضای کمیته فنی فدراسیون بدنسازی در اعتراض به اقدام مسئوالن 
فدراسیون بدنسازی در اضافه کردن نام برخی افراد به لیست ورزشکاران اعزامی به 

رقابت های جهانی اسپانیا، از سمت خود استعفا کردند.
فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز سه شنبه گذشته سرانجام لیست نفرات 
اعزامی به رقابت های بین المللی اسپانیا را منتشر کرد اما در فاصله چند ساعت 
پس از آن، اعضای کمیته فنی فدراسیون بدنسازی ضمن مخالفت شدید با لیست 
نفرات اعزامی، آن را مغایر با مصوبه کمیته فنی دانستند و برخی از آن ها ضمن 
استعفا، تاکید کردند تعیین نفرات اعزامی مطابق با نظر حامی مالی فدراسیون و بر 

خالف نظر کمیته فنی بوده است!
کمیته فنی فدراسیون بدنسازی نیز در بیانیه خود ضمن انتشار نفرات مورد تایید 
کمیته فنی برای اعزام به رقابت های بین المللی اسپانیا، تاکید کرد: لیست اعالم شده 
از سوی فدراسیون با مصوبه کمیته فنی مغایرت دارد و مورد تایید این کمیته نیست.

* عباس عاقلی: نام مقدس تیم ملی را به حراج گذاشتید
عباس عاقلی یکی دیگر از اعضای کمیته فنی فدراسیون بدنسازی با انتشار 
پستی در اینستاگرام، شدیدا به مسئوالن فدراسیون بدنسازی حمله کرد و از ادامه 

فعالیت در کمیته فنی استعفا داد.
وی نوشت: عزیزان مسئول، صاحب رای و صاحب قدرت، واقعا اگر قصد دارید 
در نهایت کاری را که خودتان می خواهید انجام دهید پس دیگر چرا از اعتبار اعضای 

کمیته فنی خرج کرده و نام مقدس تیم ملی را به حراج می گذارید؟
مغایرت در فهرست اعضای کمیته فنی و اسامی اعالم شده چه معنایی می 
دهد؟ آیا غیر از این است که دیگر باید فاتحه صداقت را خواند و بی طرفی و عدالت 

را به شکل دیگری معنا کرد؟
لعنت به پول که با آن همه چیز را می توان خرید، حتی شرافت و صداقت را!

* محرم پناهی: استعفایم از کمیته فنی را اعالم می کنم
اقدام  این  به  انتقاد  در  نیز  بدنسازی  فنی  کمیته  عضو  دیگر  پناهی  محرم 
برای  منتخب  نفرات  لیست  اینکه  بر  تاکید  بدنسازی، ضمن  فدراسیون  مسئوالن 
اعزام به رقابت های اسپانیا مطابق لیست منتشر شده از سوی فدراسیون نیست، 

از سمت خود استعفا کرد.
* سامان سرابی: لیست اعالم شده بر خالف مصوبه کمیته فنی است

سامان سرابی دیگر عضو کمیته فنی فدراسیون بدنسازی نیز با بیان اینکه 
کمیته فنی لیست نفرات اعزامی را پس از بررسی های صورت گرفته، شنبه ۸ خرداد 
به فدراسیون اعالم کرده است، عنوان کرد: فدراسیون روز سه شنبه ۱۱ خرداد اسامی 
نفرات اعزامی را منتشر کرد که در برخی موارد با لیست تحویل داده شده مغایرت 
داشت. در دسته فیتنس فدراسیون اعالم کرده بود با توجه به مجوز شورای برون 
مرزی، ۳ ورزشکار انتخاب شوند که همین کار نیز انجام شد و آقایان وحید حنیفه 
لو، پیام حسن نژاد و غالمزادگان لیست نهایی کمیته فنی بودند اما نام آقای محمد 

مهام بدون اطالع کمیته فنی به لیست نفرات اعزامی اضافه شد.
در دسته فیزیک کالسیک نیز مجوز اعزام یک نفر را داشتیم که آقای حسنوند 
منتخب کمیته فنی بود اما آقای ایرج بیدی بدون داشتن شرایط الزم اعم از نفرات اول 
و دوم مسابقات کیش و حتی حضور در روز بازبینی به لیست نفرات اضافه شده است.
بنابراین لیست اعالم شده از سوی فدراسیون مورد تایید کمیته فنی نیست.

* مجید سرایی: در حمایت از ورزشکارانی که خون دل خوردند استعفا می دهم
مجید سرایی یکی دیگر از اعضای کمیته فنی فدراسیون بدنسازی نیز ضمن 
استعفا از کمیته فنی فدراسیون بدنسازی، نوشت: با توجه به اینکه این اعزام تحت 
عنوان تیم ملی می باشد، در حمایت از ورزشکارانی که با خون دل در این شرایط 

بد اقتصادی در بازبینی شرکت کردند، استعفای خود را اعالم می کنم.

تامینی: برای ایجاد محبت به شطرنج آمده ام

رئیس جدید فدراسیون شطرنج گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا نفرات 
مهاجرت کرده انگیزه بازگشت را پیدا کنند.

حسن تامینی بعد از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج و انتخاب 
به عنوان رئیس جدید این فدراسیون اظهار داشت: خدا را شاکرم که توفیق حاصل 
شد و از سوی روسای هیئت ها و اعضای مجمع به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب 
شوم. تمام تالشم این است که همدلی، محبت و مهربانی در فدراسیون شطرنج 
بیشتر شود و از وجود همه عزیزان و بزرگوارانی که برای این رشته زحمت کشیدند 

در فدراسیون استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: تالش خواهم کرد با توجه به ارتباطاتی که دارم در جهت 
ارتقای فدراسیون، همدلی بچه ها، حوزه های مختلف انسانی، زیر ساختی و مسائل 
مالی که چالش فدراسیون است، شرایطی را ایجاد کنم تا عزیزان دغدغه ای غیر از 
شطرنج نداشته باشیم. در این راستا می توانم کارهای زیادی را انجام داد و از بخش 
ایجاد  خصوصی و دولتی استفاده کنیم و راهکارهای جدیدی را برای درآمدزایی 

کنیم تا انگیزه بچه ها بیشتر شود و شرایط بهتری در مسائل جهانی داشته باشیم.
 رئیس فدراسیون شطرنج در خصوص اینکه فدراسیون برنامه ای برای بازگشت 
شطرنج بازان مهاجرت کرده و جلوگیری از تکرار این اتفاق خواهد داشت، گفت: ابتدا 
باید چیزهایی که داریم را حفظ کنیم. باید در شرایط فعلی انگیزه نفراتی که برای 
شطرنج زحمت کشیدند را برای خدمت به کشور افزایش بدهیم. باید حمایت های 
بیشتری از نفرات فعلی داشته باشیم و آنها را حفظ کنیم و بعد از آن  بتوانیم شرایطی 

را فراهیم کنیم تا برای کسانی که مهاجرت کردند، انگیزه بازگشت فراهم شود.
تامینی تاکید کرد: اگر این شرایط مهیا نباشد این اتفاق نخواهد افتاد. باید از 
دوستان این نفرات و مسئوالن نظام نیز کمک بگیریم. این نفرات سرمایه های ما 
بودند و فرار سرمایه ها به نفع ما نیست. اگر بتوانیم همه دست به دست هم بدهیم، 
می تواند در این راستا کمک کننده باشد و مطمئن باشید در این بحث از هیچ اقدامی 

کوتاهی نخواهیم کرد.
وی در خصوص اولویت های کاری خود گفت: باید بین شطرنجی ها محبت 
باید  بنویسند. در مسائل مالی  این نفرات زیر ساخت ها را  تا  ایجاد کنیم  بیشتری 

کمک شود و در آینده نزدیک خواهیم دید این شرایط خوب فراهم خواهد شد.

سانتوس: ركورد دایی تاثیری روی رونالدو و تیم ندارد

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال عنوان کرد رسیدن به رکورد گلزنی علی 
دایی تاثیری روی رونالدو و تیمش ندارد.

به گزارش  SID، فرناندو سانتوس سرمربی تیم ملی فوتبال پرتغال درباره 
آخرین شرایط فوق ستاره پرتغالی قبل از شروع یورو ۲۰۲۰ گفت: من رونالدو را 
از زمانی که ۱۸ سال داشت می شناسم.  زندگی فوتبالی او با گل زدن گره خورده 
است و هیچوقت رسیدن به رکوردها روی او تاثیری ندارد. رسیدن به رکورد گلزنی 
علی دایی نه روی کریستیانو رونالدو و نه تیم ملی فوتبال پرتغال تاثیری نخواهد 

داشت و رونالدو کامال در خدمت تیم است. 
رساند  ثمر  به  لوگزامبورگ  برابر  دیدار  در  که  گلی  با  رونالدو  کریستیانو 
توانست به رکورد ۱۰۳ گل ملی برسد و ۶ گل تا رسیدن به رکورد گلزنی علی 

دایی فاصله دارد.

امرسون سومین خرید بارسلونا
باشگاه بارسلونا با عقد قراردادی تا سال ۲۰۲۴ امرسون را جذب کرد.

به گزارش اسپورت، فعالیت تابستانی بارسلونا همچنان ادامه دارد و سومین 
خرید این تیم هم قطعی شد.

امرسون برزیلی از اتلتیکو مینیرو راهی اللیگا شد. طبق توافق بارسلونا و 
رئال بتیس قرار شد که این بازیکن دو فصل را در بتیس بازی کند و بعد از آن 

راهی آبی اناری ها شود.
سایت رسمی باشگاه بارسلونا اعالم کرد که با امرسون تا سال ۲۰۲۴ قرارداد 

امضا شد و رقم این قرارداد ۹ میلیون یورو است.
امرسون سومین خرید قطعی بارسلونا در فصل نقل و انتقاالت تابستانی است. 
آبی اناری ها پیش از این با اریک گارسیا و سرخیو آگوئرو هم قرارداد امضا کردند.

با  دورتموند  ستاره  توافق 
منچستر 

»جیدون سانچو« ستاره جوان 
باشگاه  با سران  بورسیادورتموند  تیم 

منچستریونایتد به توافق رسید.
دو  طی  ساله   ۲۱ وینگر  این 
در  درخشانی  عملکرد  اخیر  سال 
دورتموند داشت و همین امر موجب 
خواهان  بزرگ  باشگاه  چند  تا  شد 

جذب وی باشند.
 ) شنبه ر چها ( شته گذ ز  و ر
کردند  اعالم  انگلیسی  رسانه های 
که بازیکن تیم ملی انگلیس با سران 
باشگاه منچستر به توافق رسیده و این 

مساله را به اطالع مدیران دورتموند رسانده است.
انتقال  این  کردن  قطعی  برای  مذاکره  حال  در  باشگاه  دو  مدیران  اکنون 
راهی  یورو  میلیون  به ۱۰۰  نزدیک  با رقمی  بنظر می رسد که سانچو  و  هستند 

اولدترافورد شوند.
»ارلینگ هالند« مهاجم گلزن دورتموند نیز دیگر بازیکن زنبورها محسوب 

می شود که در آستانه جدایی از این تیم قرار دارد.
چلسی که به تازگی فاتح لیگ قهرمانان اروپا شده است، در آستانه جذب 

هالند قرار دارد.

لوكاكو در لیست خرید مالك چلسی!
باشگاه چلسی برای تقویت خط حمله تیمش شریط جذب روملو لوکاکو از 

اینتر را پیگیری می کند.
یورواسپورت اعالم کرد روملو لوکاکو گزینه شماره یک چلسی برای تقویت 
به  امور مربوط  بر  آبراموویچ تصمیم گرفته که خودش  خط حمله است. رومان 

خرید لوکاکو نظارت کند.
آبراموویچ پس از تماس با  کادرفنی تیمش لوکاکو را بهترین گزینه برای 
تقویت خط حمله دانسته است. رومن اعالم کرده که تماس های اولیه را با ستاره 

تیم ملی بلژیک می گیرد و این بازیکن را ترغیب و تشویق به بازگشت می کند.
لوکاکو پیش از اینکه در لیگ برتر انگلیس برای منچستریونایتد و اورتون 
بازی کند از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ در عضویت تیم چلسی بود. او از سال ۲۰۱۹ 
به قهرمانی در  این تیم  اینتر درآمده و فصل گذشته هم به همراه  به عضویت 

سری آ دست پیدا کرد.

لینه كر: هواداران تاتنهام نباید از رفتن كین ناراحت شوند
هــری کیــن، کاپیتــان و ســتاره 
تاتنهــام، در آرزوی کســب جــام هــای 
ــر تیمــی، در تابســتان پیــش رو  معتب
قصــد جدایــی از ایــن باشــگاه را دارد.

ــد اســت  ــه کــر معتق گــری لین
کــه هــر دو باشــگاه منچســتر و پــاری 
ســن ژرمــن از بیشــترین شــانس 
بــرای امضــای قــرارداد با هــری کین 
در ایــن تابســتان برخــوردار هســتند، 
هــر چنــد انتظــار دارد کــه دنیــل لوی، 
ــرای  ــختی ب ــه س ــام، ب ــس تاتنه ریی
حفــظ کاپیتــان ارزشــمند تیمــش 

بجنگــد.
ــگ  ــش در لی ــل پی ــن فص کی

برتــر ۲۲ گل زد و ۱۴ پــاس گل داد تــا جایــزه بهتریــن گلــزن و بیشــترین تعــداد 
پــاس گل را ببــرد، هــر چنــد کــه تاتنهــام بــه کار خــود در رده هفتــم جــدول 

ــان داد. ــگ پای لی
کیــن کــه در ایــن تابســتان کاپیتــان تیــم ملــی انگلیــس در رقابــت هــای 
یــورو خواهــد بــود، بــه باشــگاه اطــالع داده کــه قصــد جــدای در پنجــره نقــل 
و انتقــاالت آتــی را دارد و لینــه کــر مــی گویــد کــه اشــتیاق او بــرای کســب 

جــام را درک مــی کنــد.
لینــه کــر گفــت: »بــه نظــرم در صورتــی کــه او بــه منچسترســیتی بپیوندد 
دیــدن ســلطه او در لیــگ نگــران کننــده خواهــد بــود. من دوســت داشــتم که او 
را در بارســلونا ببینــم امــا آنهــا آگوئــرو را بــه خدمــت گرفتنــد و در حــال حاضــر 
هــم کمبــود بودجــه دارنــد. فکــر مــی کنــم کــه مقصــد او یکــی از تیــم هــای 

منچسترســیتی، منچســتریونایتد و شــاید PSG باشــد.
پاریســی هــا پوچتینــو را دارنــد و او حتمــا و تضمینــی جــام هایــی را خواهد 
بــرد. بــه نظــرم بــه جــز چلســی، بیشــتر امــکان دارد کــه یکــی از باشــگاه های 
منچســتر از عهــده خریــد او بربیاینــد. بــه نظــرم او بــه چلســی نخواهــد رفــت و 
ایــن کار را بــا هــواداران تاتنهــام نخواهــد کــرد، امــا خب... کســی چه مــی داند؟

فکــر نمــی کنــم کــه حتــی هــواداران تاتنهــام هــم االن بــه جدایــی او 
خــرده بگیرنــد. او بــرای مدتــی طوالنــی هــر چــه کــه در تــوان داشــته را بــرای 
ایــن باشــگاه داده اســت. آنهــا بــا هــری کیــن هیــچ چیــزی را نبــرده انــد کــه 

واقعــا جــای ناراحتــی دارد و ایــن دوران ســختی بــرای تاتنهــام اســت.
ــی هســتند و ممکــن اســت  ــدون مرب ــه ب ــل کلم ــای کام ــه معن ــا ب آنه
بهتریــن بازیکن شــان را هــم از دســت بدهنــد. بــرای هــری درســت ایــن اســت 
کــه بــرود و بــرای کســب عناویــن قهرمانــی معتبــر تــالش کنــد، چــه کســی 
ایــن کار را نمــی کنــد؟ مــن خــودم هــم در لســتر در موقعیــت مشــابهی بــودم.

مــن در تیمــی بــودم کــه در تمــام دوران زندگــی ام هــوادارش بــودم،  امــا 
باالخــره زمانــی مــی رســد کــه مجبــور مــی شــوی حرفــه ات را در اولویــت 
اول قــرار دهــی. مــن شــک دارم کــه کیــن پیــش از یــورو، تاتنهــام را تــرک 
کنــد چــرا کــه قانــع کــردن دنیــل لــوی، رییــس تاتنهــام، زمــان خواهــد بــرد.«

به  ملی  تیم  سرمربی 
تیمش  بازی  زمین  از  شدت 
برابر هنگ کنگ انتقاد کرد.

تیم  سرمربی  اسکوچیچ،  دراگان 
ملی فوتبال ایران با حضور در نشست 
هنگ کنگ  با  دیدار  از  پیش  خبری 
خود  بازی  اولین  برای  کرد:  اظهار 
کنگ  هنگ  مصاف  به  بحرین  در 
رقابت ها  این  در  تیم ها  به  می رویم، 
هیم  می خوا ما  ا ریم  می گذا م  حترا ا

بگیریم. نتیجه 
وی ادامه داد: ما اطالعات کاملی 
از این مسابقات داریم و از سال گذشته 
تالش خود برای پیدا کردن شناخت از 
حریفان را آغاز کرده ایم، دیدار با هنگ 
کنگ برای ایران بسیار اهمیت دارد و 
است.  حیاتی  ما  برای  آن  امتیاز  سه 
کامل  امتیاز   ۱۲ با  منامه  از  امیدوارم 
برگردیم. تمام تالش ما این است که 

ملت ایران خوشحال باشند.

تیم  کرد:  اضافه  ادامه  در  وی 
برای  احترامی  قابل  تیم  کنگ  هنگ 
است  مهم  بسیار  امروز  بازی  ماست. 
می شود  انتظاری  چه  نمی دانیم  ولی 
نداشته  بازی  پارسال  از  چون  داشت، 
اطالعات  کردیم،  تالش  هرچقدر 
جمع  آن ها  به  راجع  توانستیم  کمی 
خودمان  بازی های  از  ما  کنیم.  آوری 
میزبانی نمی کنیم. ما از afc خواستیم 
این  زیرا  کند  را چک  بازی  زمین  که 

اگر  است.  مهم  خیلی  ما  برای  بازی 
بحرین میزبان است، پس حداقل باید 
زمین خوبی را مهیا کند ولی ما از این 

موضوع ناامید هستیم.
زمین  شرایط  درباره  اسکوچیچ 
مسابقه گفت: من همین االن در مورد 
واقعا  زمین  این  کردم.  صحبت  زمین 
تمام  می خواهم  ولی  نیست.  خوب 
تمرکز تیم من فقط روی بازی کردن 
باشد. من امیدوارم که تیم من شرایط 

را درک کند و قوی باشد. من به تیمم 
اعتقاد دارم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به این 
سوال که آیا فکر نمی کنید که صحبت 
باشد،  بهانه  زمین  به  راجع  شما  های 
ما  نمی آورم.  بهانه ای  هیچ  من  گفت: 
قوی هستیم و همه تیم های اینجا با ما 
روبه رو می شوند. در مورد این موضوع 
نگران نباشید. بهانه ای وجود ندارد. اگر 
شما زمین را ببینید، چیزی را می بینید 
این  ندیده ام.  که من هرگز در زندگی 
یک بهانه نیست. شما و بقیه تیم ها باید 
با ما روبه رو شوید و من فرار نمی کنم. 
را  این  شما  و  هستیم  خوبی  تیم  ما 
خواهید دید. بعد از این کنفرانس شما 
می توانید زمین را چک کنید. اول که 
آمدم اینجا، خواستم زمین را ببینم اما 
به من اجازه ندادند. من می توانم شما 
را دعوت کنم و با من بیاید و زمین را 

ببینید. خیلی داستان جالبی است.

كیفیت زمین مسابقه پایین است؛

اسكوچیچ: ما تیم خوبی هستیم و شما این را خواهید دید!

مهاجم تیم ملی می گوید که بازی 
با هنگ کنگ اهمیت بسیار زیادی برای 

آن ها دارد.
ملی  تیم  مهاجم  طارمی  مهدی 
مرحله  خبری  نشست  اولین  در  ایران 
و  یافت  حضور  جهانی  جام  مقدماتی 
اظهارنظر  کنگ  هنگ  با  بازی  درباره 
این  از  ملی  تیم  که  می گوید  او  کرد. 
بازی برنده خارج خواهد شد و همچنین 
بازی با هنگ کنگ را فعال مهم ترین 

بازی قلمداد کرد. 
* تمام تمرکزمان روی این بازی 

است
مهاجم تیم ملی ایران با اشاره به 
مقدماتی  و  ملی  مسابقات  دوباره  آغاز 

اظهار داشت:  جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، 
می خواهیم هر چهار بازی را پیروز شویم، 
اما از قبل به بقیه بازی ها فکر نمی کنیم 
و اول از همه تمرکزمان روی بازی با 
هنگ کنگ است و فعاًل مهمترین بازی 

ما خواهد بود.
* باید پیروز از زمین خارج شویم

وی درباره سه بازی بعدی تیم ملی 
نیز عنوان کرد: باید تمام تمرکزمان را 
روی این بازی بگذاریم، چون تمرینات 
خوبی را پشت سر گذاشتیم و تمرکزمان 
روی این بازی بوده است. فکر می کنم 
با  بگذاریم  سر  پشت  را  خوبی  بازی 
گل های زده خوب و دل مردم را شاد 

کنیم و پیروز از زمین خارج شویم.
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محمدرضا هاشمی کهندانی

تمرکزمان روی بازی با هنگ کنگ است؛

طارمی: می خواهیم هر چهار بازی را پیروز شویم 

ملی پوشان فوتسال ایران در گروه 
قرار   ۲۰۲۱ جهانی  جام  در  دشواری 

گرفتند.
قرعه کشی رقابت های جام جهانی 
۲۰۲۱ فوتسال روز گذشته برگزار شد و 
تیم ملی ایران حریفان خود را شناخت؛ 
رقبایی که هر یک اسم و رسم دار هستند 
و کار شاگردان سید محمد ناظم الشریعه 

را دشوار خواهند کرد.
جام  شده  انجام  قرعه کشی  بنابر 
در  ایران  پوشان  ملی  فوتسال،  جهانی 
گروه ششم این رقابت ها باید به مصاف 
صربستان  نتین،  ا رژ آ ملی  تیم های 
قدرتمندترین  که  بروند  مریکا  آ و 
آمریکا  اما  است،  آرژانتین  آنها  حریف 
نمایش  به  توجه  با  نیز  صربستان  و 
فیزیکی و جنگنده ای که همواره دارند، 

می توانند کار ایران را سخت کنند.
 تیم ملی فوتسال ایران در زمان 
قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۱ با تیم های 
و  تایلند  کاستاریکا،  مصر،  پاراگوئه، 

جمهوری چک در سید دوم بود
جام  در  ایران  فوتسال  ملی  تیم 
را  عملکردش  بهترین   ۲۰۱۶ جهانی 
در تاریخ این ورزش داشت و توانست 
به عنوان نخستین ورزش گروهی روی 
سکوی جهانی برود و به مدال برنز دست 
پیدا کند که همین امر موجب شده تا 
جاری  سال  در  ناظم الشریعه  شاگردان 

نیز به دنبال خلق شگفتی و رویاپردازی 
دیگری باشند.

فوتسالیست های ایرانی پنج سال 
قبل پس از اینکه پایین تر از اسپانیا و 
قرار   F گروه  رده سوم  در  آذربایجان 
تیم  چهار  از  یکی  به عنوان  گرفتند، 
هشتم  یک  مرحله  راهی  برتر  سوم 
م،  گا نخستین  ر  د و  شدند  یی  نها
شاهکار کردند و برزیل، ُپرافتخارترین 
و  برداشتند  رو  پیش  از  را  جهان  تیم 
را  قدرتمند  پاراگوئه  هم  آن  از  بعد 

دادند. شکست 
جام  ِشش گانه  گروه بندی  شکل 
جهانی لیتوانی نشان می دهد که تقریبا 
تمام گروه ها متعادل هستند و البته باید 
تیم های  حضور  بخاطر  را  مرگ  گروه 
در  جهان  سوم)ایران(  و  اول)آرژانتین( 

سال ۲۰۱۶ به گروه F اختصاص داد
تیم ملی ایران بعد از باخت ۴ بر ۳ 
در دیدار جذاب مرحله نیمه نهایی جام 
جهانی فوتسال در سال ۲۰۱۶، پرتغال 
را در دیدار رده بندی شکست داد و در 
برای  امسال  ولی  ایستاد  سوم  جایگاه 
رسیدن به این افتخار مهم، مطمئنا کار 

دشوارتری خواهد داشت.
آرژانتین که یکی از همگروه های 
تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی 
۲۰۲۱ است، در دوره گذشته با شکست 
دادن اوکراین، مصر، پرتغال و روسیه به 
مقام قهرمانی رسید و بدون شک با توجه 
به قهرمانی اخیرش در آمریکای جنوبی، 
گزینه اول قهرمانی در جام جهانی نیز 

به حساب می آید.
در  فوتسال  جهانی  جام  بود  قرار 

سال ۲۰۲۰ در لیتوانی برگزار شود، اما 
بخاطر شیوع ویروس کرونا این مسابقات 
یک سال به تعویق افتاد و قرار است از 
بازی ها  شهریورماه  یکم  و  بیست  روز 

آغاز شود
رهای  یدا د ر  د نیز  ن  صربستا
همواره  ایران  ملی  تیم  با  تدارکاتی 
باالیی  فیزیکی  قدرت  از  داده  نشان 
دردسرساز  همواره  و  است  برخوردار 
به  که  نیز  آمریکا  همچنین  و  بوده 
تازگی در این رشته قدرت نمایی کرده، 
به دنبال کسب نتیجه ای خوب در جام 

جهانی است.
 ۲۰۲۱ جهانی  جام  رقابت های   
آغاز  شهریورماه  یکم  و  بیست  روز  از 
با توجه به  ایران  می شود که تیم ملی 
حضورش در گروه F دو روز پس از آغاز 

بازی ها باید به میدان برود.
قهرمانی دوره گذشته جام جهانی 
از  یکی  رسید؛  آرژانتین  به  فوتسال 
مرحله  در  یران  ا ملی  تیم  حریفان 

گروهی ۲۰۲۱
ایران  ملی  تیم  مسابقه  نخستین 
در جام جهانی فوتسال لیتوانی روز ۲۳ 
شهریور ۱۴۰۰ مقابل صربستان خواهد 
شهریور   ۲۶ روز  در  آن  از  پس  و  بود 
باید به مصاف آمریکا برود و در روز ۲۹ 
شهریور آخرین دیدار مرحله گروهی را 

برابر تیم ملی آرژانتین برگزار کند.

قرعه کشی رقابت های جام جهانی 2021؛

ایران در گروه مرگ!

فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته 
آرای خود را در خصوص تخلف برخی تیم ها 

و سرمربیان لیگ برتری اعالم کرد.
نضباطی  ا کمیته  جدید  رای  آ در 

فدراسیون فوتبال آمده است:
در  را  خود  رای  انضباطی  کمیته 
تیم  سرمربیان  از  برخی  تخلف  خصوص 

های لیگ برتری صادر کرد.
* مجیدی ۱۰۰ میلیون ریال جریمه 

شد
مجیدی،  د  فرها تخلف  لیل  د به 
بر  مبنی  تهران  استقالل  تیم  سرمربی 
نشر اکاذیب از طریق مصاحبه در کنفرانس 
مطبوعاتی قبل از بازی و بیان مطالبی کذب 
نسبت به مقامات ایفمارک، وی به مبلغ ۱۰۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این 

رای قابل تجدید نظرخواهی است.
برای  ریالی  میلیون   ۱۰۰ جریمه   *

گل محمدی
گل محمدی،  یحیی  تخلف  دلیل  به 
انتشار  بر  مبنی  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
باتوجه  مجازی  فضای  توهین آمیز  مطالب 
به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله 
به  خطاب  وی  سوی  از  منتشره  تصویر 
تخلف  لیگ،  مسابقات  برگزاری  مسؤوالن 

انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص 
انضباطی  مقررات   7۱ ماده  به  مستند  و 
مقررات،  این   ۹۴ و   ۹۳ ماده  رعایت  با  و 
گل محمدی به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال 

جریمه نقدی محکوم شد.
منصوریان  برای  نقدی  جریمه   *
اراک  آلومینیوم  تیم های  خطیبیدیدار  و 
جام  رقابت های  سری  از  تبریز  تراکتور  و 
حذفی برگزار و از سوی علیرضا منصوریان 
تخلفانی مبنی بر بدرفتاری در مقابل مقام 
رخ  تیم حریف  و سرمربی  مسابقه  رسمی 
محرومیت  جلسه  یک  مدت  به  وی  داد. 

و  فوتبال  جاری  فصل  پایان  تا  تعلیقی 
نقدی  جریمه  ریال  میلیون   ۳۰۰ پرداخت 
از حیث محرومیت  این رای  محکوم شد. 
تعلیقی قطعی بوده و از حیث جریمه نقدی 

قابل تجدید نظر است.
تراکتور  تیم  رسول خطیبی، سرمربی 
تیم  مقابل سرمربی  بدرفتاری  دلیل  به  نیز 
حریف به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه 
تجدید  قابل  رای  این  شد.  محکوم  نقدی 

نظر است.
باشگاه های تراکتور و آلومینیوم اراک 
به دلیل سوء رفتار تیمی هر کدام به پرداخت 

محکوم  نقدی  جریمه  ریال  میلیون   ۱۰۰
شدند. این رای قطعی است.

* مدیرعامل پیکان ۵۰ میلیون ریال 
جریمه شد

محمدی،  کبر  ا تخلفات  دلیل  به 
از  اکاذیب  نشر  بر  مبنی  پیکان  مدیرعامل 
بیان  و  مجازی  فضای  در  مصاحبه  طریق 
فدراسیون  مقامات  علیه  کذب  مطالب 
فوتبال به استناد ماده 7۱ مقررات انضباطی 
و با رعایت ماده ۹۳ و ۹۴ این مقررات، به 
جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی محکوم شد. 

این رای قطعی است.
تیم  برای سرپرست  نقدی  جریمه   *

پرسپولیس
تیم  پرست  سر نی،  ا و پیر فشین  ا
توهین  و  اکاذیب  نشر  دلیل  به  پرسپولیس 
و  تلویزیونی   برنامه  با  مصاحبه  طریق  از 
به  نسبت  توهین آمیز  و  مطالب کذب  بیان 
مقامات فدراسیون فوتبال و باشگاه سپاهان 
اصفهان، به استناد ماده 7۱ مقررات انضباطی 
به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی 
نظر  تجدید  قابل  رای  این  شد.  محکوم 
تخلف،  تکرار  صورت  در  است.  خواهی 
ایشان با تنبیهات شدیدتری از سوی کمیته 

انضباطی مواجه خواهد شد.

105 میلیون به حساب فدراسیون می رود؛

جریمه مجیدی، گل محمدی، منصوریان، خطیبی، پیروانی!

طرفداران فوتبال ایران از داور اردنی دیدار با هنگ کنگ 
خاطرات خوبی ندارند.

بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، ادهم محمد 
المخادمه داور جوان اردنی قضاوت اولین دیدار تیم ملی ایران 
در مقدماتی جام جهانی مقابل هنگ کنگ را برعهده داشت. 
امشب  مسابقه  قضاوت  برای  شرایطی  در  اردنی  داور  این 
انتخاب شده که در گذشته خاطرات چندان خوبی برای تیم 

های ایرانی باقی نگذاشته است.
ادهم مخادمه در دور رفت رقابت های مقدماتی جام 

جهانی از سوی کمیته داوران AFC ابتدا به عنوان قاضی 
این  روز  از چند  بعد  اما  انتخاب شد  ایران و عراق  مسابقه 
سپرده  سریالنکایی  پریرای  به  و  شد  گرفته  او  از  قضاوت 
شد. البته او در گذشته بازی های دیگری را برای تیم ملی 
نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان سوت زده  ایران و 

که اکثرا به ضرر نمایندگان ایران بوده است.
مخادمه قاضی سه مسابقه نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیای ۲۰۱۹ بود. او جدال برگشت ذوب آهن و 
االتحاد عربستان در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

را سوت زد. دیدار پرگلی که با نتیجه چهار بر سه به سود 
دور  از  ایرانی  تیم  و  کرد  پیدا  خاتمه  عربستان  نماینده 

مسابقات حذف شد.
الدحیل و  استقالل -  تیم های  دیدار  اردنی  داور  این 
پرسپولیس - پاختاکور را هم در ورزشگاه  آزادی داوری کرد 
که این ۲ بازی با نتیجه مساوی یک بر یک تمام شد. در 
دیدار پرسپولیس کمک مخادمه گل آفساید تیم پاختاکور را 
صحیح اعالم کرد و شاگردان برانکو را از ۲ امتیاز دیگر این 

دیدار محروم کرد.

خاطرات تلخ ایرانی ها از داور بازی با هنگ کنگ 
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 مدیـرکل کانـون پرورش فکـری کـودکان و نوجوانان 
اسـتان تهـران بـا بیـان اینکـه تاکنـون ۳۲۹ اثـر بـه بیسـت 
وسـومین جشـنواره بین المللـی قصه گویـی اسـتان رسـیده 
اسـت، گفـت: عالقه منـدان بـرای شـرکت در این رویـداد تا 
۱۵ خردادمـاه جـاری مهلـت دارنـد آثار خـود را بـه دبیرخانه 

جشـنواره ارسـال کنند.
فاطمـه تنهایـی افـزود: نتایـج برگزیـدگان اسـتانی و 
معرفـی راه یافتـگان بـه مرحلـه اجـرای زنـده ۱۶ مردادمـاه 

می شـود. اعـالم  سـالجاری 
وی ادامـه داد: بـا توجه به سـبقه اسـتان تهـران در امر 
قصـه گویـی و حضـور مربیـان و فعاالن این حوزه در اسـتان 
تهـران  انتظـار مـی رود در زمـان باقـی مانـده تعـداد آثـار 

افزایـش قابـل مالحظـه ای یابد.
تنهایـی هـدف از برگزاری این جشـنواره را ایجاد زمینه 
بـرای ارتقـای دانـش نظـری،  تبـادل تجربیات مفیـد و موثر 
میـان قصـه گویـان ایرانـی و خارجی، کارشناسـان و اسـاتید 

حـوزه قصـه و قصـه گویـی، احیـای سـنت قصـه گویـی بـا 
حضـور اقشـار مختلـف مـردم و قصه گویان دانسـت.

وی مشـارکت مـردم و ترویـج فرهنـگ قصـه گویی به 
عنـوان یـک ابـزار ارتباطی و فرهنگسـاز در جامعه، اسـتفاده 
از ظرفیـت هـای نویـن ارتباطـی بـه منظور توسـعه و ترویج 
فرهنـگ قصـه گویـی،  احیـای شـیوه هـای سـنتی و آیینی 
قصـه گویـی ایرانی و معرفی آن بـه مخاطبان از دیگر اهداف 

برگزاری این جشـنواره برشـمرد.
مدیـرکل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان 
اسـتان تهـران از پیشـتازی ایـن اسـتان در تولیـد پادکسـت 

ابـراز خرسـندی کرد.
انتقـال  در  قصـه  تربیتـی  نقـش  بـر  تاکیـد  بـا  وی 
مفاهیـم فرهنگـی، گفـت: جشـنواره قصـه گویـی فرصتی 
اسـت تـا هـر سـال فعـاالن ایـن حـوزه عرصـه ای بـرای 
بـه روز رسـانی اطالعـات و مهـارت هـای مرتبـط بـا این 

زمینـه داشـته باشـند.

329 اثر به جشنواره بین المللی قصه گویی استان تهران رسید

 دبیرکل نهاد کتابخانه های 
ا  ر نه  بخا کتا  ، ر کشو عمومی 
فرهنگی  فضای  مناسب ترین 
برای بسط عدالت فرهنگی و مردمی کردن 

فعالیت های فرهنگی خواند.
علیرضا  دبیرکلی  از  سال   7 از  بیش 
عمومی  کتابخانه های  نهاد  بر  مختارپور، 
این سال ها، تحوالت  در  کشور، می گذرد. 
داده  روی  فرهنگی  نهاد  این  در  بسیاری 
تبدیل  ایران  به دستاوردهای فرهنگی  که 
شده اند. افتتاح و بازسازی چهار کتابخانه 
 ۱۲۰ از  بیش  و  کالنشهرها  در  مرکزی 
و  کتابخانه  فاقد  شهرهای  در  کتابخانه 
کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد  شرایط 
در سال ۱۴۰۰ بهانه ای شد تا با مختارپور 

به گفت وگو بنشینیم.
و  سال ها  این  عملکرد  درباره  وی 
نه های  بخا کتا د  نها لیت  فعا گستردگی 
های  کتابخانه  نهاد  گفت:  کشور  عمومی 
دوره  دو  اسالمی  انقالب  از  پس  عمومی 
های  کتابخانه  که  ای  دوره  یکی  داشته؛ 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نظر  زیر  عمومی 
محسوب  دولتی  دستگاه  و  بوده  اسالمی 
داشته  ادامه   ۱۳۸۲ سال  تا  و  شده  می 
است. در این سال به دلیل مشکالتی که 
اعتراض  و  آمد  وجود  به  ها  کتابخانه  در 
دولت  داشتند،  که  مشکالتی  و  کتابداران 
های  نه  کتابخا گیرد  می  تصمیم  وقت 
عمومی را از زیرمجموعه ارشاد خارج کند 
غیردولتی،  عمومی  نهاد  یک  عنوان  به  و 
هیات  و  شود  می  تهیه  قانونی  کند.  اداره 
آن  از  را تصویب می کند، پس  آن  دولت 
این شکل  و  فرستاده می شود  به مجلس 
 ،۱۳۸۴ سال  از  عمال  امنایی  هیئت  جدید 

کار خود را آغاز می کند.
عمومی  کتابخانه های  نهاد  دبیرکل 
کشور، افزود: در این قانون اشکاالتی وجود 
و  ایم  کرده  مطرح  را  آن  اخیرا  که  داشته 
در مجلس شورای اسالمی بررسی خواهد 
شد، در این دوره با این که برخی مشکالت 
به وجود می آید اما از یک نظر وضع نهاد 
بهتر می شود، مقررات اداری دولتی و برخی 
بود،  ها  کتابخانه  رشد  مانع  که  مسائلی 
برداشته و فعالیت نهاد، گسترده تر می شود.

250 شهر بدون کتابخانه؛ افتتاح 
سه کتابخانه مرکزی در مشهد، 

یزد و بجنورد
مختارپور با اشاره به فعالیت های نهاد 
از آغاز حضور او، اظهار داشت: از سال ۸۴ 
می  گسترش  ها  کتابخانه  خدمات   ،۹۳ تا 
یابد و کارها ادامه پیدا می کند. از سال ۹۳ 
که ما به این نهاد آمدیم، بررسی هایی از 
مشکالت  از  یکی  دادیم،  انجام  مشکالت 
این بود که ما در کشور کتابخانه عمومی 
همه  دسترسی  نداریم،  کافی  اندازه  به 
سال  در  نیست.  فراهم  کتابخانه  به  مردم 
کشور،  در  شهر   ۱۲7۰ مجموع  از   ۱۳۹۳
بیش از ۲۵۰ شهر کتابخانه نداشتند، ما در 
به نصف رسانده ایم  را  این رقم  این مدت 
و اکنون حدود ۱۲۰ شهر هستند که هیچ 

ندارند. کتابخانه ای 
فرسوده  که  داشتیم  هایی  کتابخانه 
داشت  مشکل  شان  تاسیسات  یا  بودند 
آمیزی  رنگ  و  سازی  شاداب  نظر  از  یا 
محیط مشکل داشتند یا صندلی ها و لوازم 
ای  برنامه  بودند،  افتاده  کار  از  و  مندرس 
برای نوسازی و شاداب سازی این کتابخانه 
ها صورت گرفت. تعدادی از کتابخانه های 
بزرگ مرکزی هم بودند که ساخت آن ها 
هزینه های زیادی می خواست، برخی از آن 
ها بیش از ۲۰ سال نیمه تمام باقی مانده 
تکمیل طرح  برای  را  کار خود  ما  و  بودند 
آغاز کردیم. کتابخانه مرکزی بجنورد از این 
قبیل بود، کتابخانه مرکزی مشهد و یزد بعد 
از ۲۵ سال، به پایان رسید و این کتابخانه 

ها اکنون گشایش یافته اند.
طور  به  که  این  بیان  با  مختارپور 
متوسط از سال ۱۳۹۳ تا امروز، سالی صد 
کتابخانه به کشور افزوده شده است، گفت: 
البته این رقم مجموع بازسازی شده ها و 
کتابخانه های جدید هستند، اما این تعداد به 
کتابخانه های عمومی ما اضافه نشده است.

ادامه داد: کتابخانه های ما سه  وی 
های  کتابخانه  دسته  یک  هستند،  دسته 
مستقل که از نهاد مجوز دارند و تعداد آنها 
بسیار کم است. یک دسته کتابخانه هایی 
تکمیل  یا  ساخته  را  آنها  خودش  نهاد  که 
کرده و اداره کرده، کتابدار تعیین و هزینه 
دسته  کند.  می  تامین  را  آن  جاری  های 
یک  که  مشارکتی  های  کتابخانه  سوم، 
سازمان یا شخص یا گروهی، ساختمانی را 
به مدت محدود برای استفاده کتابخانه ای 
در اختیار ما می گذارد و خود آن را اداره می 
کنند ما فقط کتاب به آنها می دهیم، هزینه 
های کتابدار و همه هزینه های مربوط را 

خودشان تامین می کنند.
هم  دیگری  نوع  مختارپور  گفته  به 
هست که نهاد ساختمانی را تجهیز می کند 
نوع  این  در  کنند.  می  اداره  افراد  اما خود 
از کتابخانه ها اما یک مشکلی وجود دارد. 

وقتی ساختمانی را برای کتابخانه استفاده 
و  مسکن  قیمت  مدتی  از  بعد  کنیم،  می 
ملک باال می رود و فرد به ملک نیاز دارد، 
آن را پس می گیرد نها هم چون متعلق به 
داردو  نگه  را  واحد  تواند  نمی  است،  افراد 
اما  شده  کم  تعدادی  نوع  این  از  بنابراین، 

تعدادی هم اضافه شده است.
وی اظهار داشت: اگر در این سال ها 
بین 7۰۰ تا 7۵۰ واحد کتابخانه اضافه شده 

به مجموع  که  نیست  این  معنی  به  است، 
کتابخانه های ۱۳۹۲، این رقم افزوده شده 
و  بازسازی  ها  کتابخانه  برخی  زیرا  باشد، 
ای  کتابخانه  یا  است  شده  سازی  شاداب 
افزوده  دیگری  کتابخانه  و  حذف  آن  از 

شده است.

رسیدگی به وضعیت معیشت 
کتابداران

در  کتابداران   کرد:  بیان  مختارپور 
می  ندکی  ا ر  بسیا حقوق   ۱۳۹۲ سال 
گرفتند یعنی کتابداران روستایی و شهرهای 
دریافت  تومان  هزار   ۲۵۰ ماه  در  کوچک 
های  کتابخانه  در  کتابداران  و  کردند  می 
تومان  متوسط 7۵۰ هزار  به طور  شهری، 
این رقم  تا سال ۱۳۹۶،  درآمد داشتند. ما 
را بین ۴ تا ۵ برابر افزایش دادیم و شرایط 
را به شرایط طبیعی نزدیک کردیم اما این 
به معنی ایده آل بودن شرایط نیست، چون 
از سال ۱۳۹7 گرانی و تورم شدیدتر شده و 
رشد تصاعدی هزینه ها را شاهد هستیم و 
دریافتی حقوق بگیران دستگاه های عمومی 

و دولتی، کفاف هزینه ها را نمی داد.
وی اضافه کرد: دولت در پایان سال 
۱۳۹۸، بخشنامه ای برای افزایش امتیازات 
۵۰ درصد برای دستگاه دولتی ابالغ کرد که 
مقداری حقوق ها را افزایش داد اما چون 
بگیر  کمک  عمومی  های  کتابخانه  نهاد 
فصل  و  است  عمومی  و  دولتی  منابع  از 
انجام  برای  ای  بودجه  دولت  ندارد،  یک 
تا  نداد  ها  کتابخانه  نهاد  به  بخشنامه  این 
اجرا  را  این بخشنامه  تمام  پایان سال ۹۹ 
کنیم. این مساله موجب ناراحتی و اعتراض 
کتابداران شده و حق هم دارند. تالش کرده 
ایم، با تمام دستگاه های مربوط، مجلس و 
نوبخت  رییس جمهور محترم،  محمدباقر 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه رایزنی و مکاتبه و مذاکره کردیم 
بتوانیم  نشد که  ما  به  متاسفانه کمکی  اما 

کاری انجام بدهیم.
مساعدت  و  همکاران  تالش  با  اما 
و  تلفیق  کمیسیون  محترم  یندگان  نما
یش  فزا ا ر  د مجلس  بودجه  کمیسیون 
صدور  و   ۱۴۰۰ سال  در  نهاد  اعتبارات 
مجوز افزایش های الزم از سوی سازمان 
اداری استخدامی کشور و با توجه به اینکه 
سال  در  مربوطه  های  افزایش  از  بخشی 
گرفته  صورت  گذشته  سال  و  قبل  های 
جاری  سال  احکام  صدور  مرحله  در  بود، 
نیز  و  الزم  های  افزایش  مابقی  بحمداهلل 
نیز   ۱۴۰۰ افزایش حقوق سال  درصد   ۲۵

در نهاد صورت گرفت.
 دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور تامین منابع کتابخانه ای را از مسائل 
در  ما  گفت:  و  دانست  ها  کتابخانه  مهم 
و  باشند  روز  به  که  منابعی  ها  کتابخانه 
باشند،  آن  خواهان  و  کنند  استفاده  مردم 
کم داشتیم اما دو کار کردیم. یکی این که 
خرید کتاب را در مقاطعی به انتخاب کتابدار 
انجام دادیم، کتابداری که می داند مردم چه 
کتاب هایی را می خواهند، آن را گزارش می 
داد و ما بر اساس این فهرست کتاب های 
مد نظر را تهیه می کردیم - البته این کار 
در ادامه طرحی بود که قبال انجام می شد 
اما اشکاالت و نواقص آن را برطرف کردیم. 
وی افزود: از سوی دیگر کتاب هایی 
و  محلی  نیازهای  و  روز  شرایط  با  متناظر 
منطقه ای تهیه کردیم. در بعضی استان ها 
متعددی  و  مختلف  اقوام  شهرها  برخی  و 
داریم، مذاهب مختلف نیز داریم و به همین 
و  نیازها  با  متناسب  کتاب های  باید  دلیل 
را  مختلف  مذاهب  و  ها  قومیت  عالیق 

تهیه می کردیم.
خدمات  ارائه  و  فناوری  از  استفاده 
سخنان  محورهای  دیگر  از  آن  با  مرتبط 
ارائه  اینکه  به  اشاره  با  او  بود.  مختارپور 
کارهای  از  یکی  رایگان  اینترنت  خدمات 

کرد  عنوان  است  کاربر  جذب  برای  مهم 
که تا پایان سال ۱۳۹۹، نزدیک به هفتصد 
کتابخانه در کشور خدمات اینترنت رایگان 

به اعضای خود ارائه می  کردند.

اختصاص و تجهیز بخش کودك 
در کتابخانه ها 

کودک  بخش  به  توجه  مختارپور 
را  عمومی  های  کتابخانه  در  نوجوان  و 

و  دانست  نهاد  این  دیگر  های  اولویت  از 
عالقه  معتقدند  کارشناسان  همه  گفت: 
سنین  در  باید  کتاب  به  مردم  کردن  مند 
انرژی  توانیم  نمی  شود،  انجام  کودکی 
بگذاریم و جمعیتی را که سنی دارند را به 
به  باید  بنابراین  کنیم.  مند  عالقه  مطالعه 
کودکان توجه ویژه کنیم. از سال های اخیر 
بخش  کشور  عمومی  های  کتابخانه  تمام 
کودک و نوجوان دارند، البته ممکن است در 
بعضی کتابخانه ها این بخش بسیار کوچک 
کتابخانه  مثل  هایی  کتابخانه  در  اما  باشد 
چند  و  مفصل  بزرگ،  بحش  یک  مرکزی 
کارکردی را به این کار اختصاص داده ایم 

که بسیار هم استقبال شد.
وی افزود: کتابخانه پارک شهر تهران 
شده  بازسازی  های  کتابخانه  جمله  از  که 
افتتاح  پیش  سال  دو  که  می رود  شمار  به 
شده در بخش کودک برنامه های آموزشی 
های  برنامه  برخی  و  شده  گرفته  نظر  در 
پخش  می شود،  ضبط  آن  در  تلویزیونی 
فیلم های کودک و نوجوان و... را داریم. در 
برخی کتابخانه ها اکنون اتاق مادر و کودک 
داریم که کار جالب توجهی برای مخاطبان 
بوده است. یکی دیگر از اقدامات شاخص 
ما در حوزه کودک و نوجوان،  انتشار نشریه 
و  ها  کتابخانه  اعضای  برای  هدهد  کتاب 
از  بود. در سال گذشته هر یک  جایزه آن 
شماره های بیش از ۱۰۰ هزار بار این مجله 
انجام  کاری  آن  دنبال  به  و  شدند  خوانده 
داده ایم که اعضای فعال کودک و نوجوان 
به ویژه نوجوانان با این ارتباط برقرار کرده 
اند، جشنواره ای برگزار کردیم و از اعضای 
کودک و نوجوان کتابخانه خواستیم بهترین 
کتاب هایی که در کتابخانه های عمومی در 
حوزه کودک و نوجوان وجود دارد انتخاب 
خود  نیز  داوران  بار  نخستین  برای  کنند، 
داوری  را  ها  کتاب  که  بودند  نوجوانان 
و  نویسنده  تعدادی  هم  آخر  در  و  کردند 
کتاب انتخاب شد که در کتابخانه مرکزی 

پارک شهر از آنان تقدیر شد.
را  خاص  اقشار  به  توجه  مختارپور 
نهاد  این  در  خود  حضور  دیگر  دستاورد 
فرهنگی دانست و اظهار داشت: ما در کشور 
دو قشر خاص از میان معلوالن را داریم که 
نابینایان  تعدادشان قابل توجه است، یکی 
را  نابینایان  خدمات  ناشنوایان.  دیگری  و 
گسترش دادیم، با توجه به مراکزی که به 
یا  اخیر  نابینایان خدمات می دادند در دهه 
شد،  متوقف  فعالیتشان  یا  و  شدند  تعطیل 
کتاب های  و  بریل  کتاب های  تولید  در  ما 
در  بودیم.  پیشرو  سال   ۱۰ این  در  گویا، 
بخش ناشنوایان نیز دو سال است که ارائه 
خدمات خود را شروع کرده ایم، برای مثال 
در کتابخانه مرکزی مشهد بخش ناشنوایان 
آن خیلی دشوار  اداره  البته  تعبیه شده که 
است اما تالش می کنیم آن را با کیفیت در 

اختیار این قشر عزیز قرار بدهیم.
به مسابقات کتابخوانی  اشاره  با  وی 
مسابقات  در  داشت:  اظهار  نیز  نهاد  در 
کتابخوانی از جمله مسابقات رضوی رکورد 
باالترین میزان مشارکت به دست آمد. در 
سال گذشته در شرایط کرونا، یک میلیون و 
سیصد هزار نفر با کد ملی در این مسابقات 
شرکت کردند که در کنار آن در دو سال 
این  به  کودک  هزار   ۱۵۰ از  بیش  گذشته 

مسابقات نقاشی فرستاده اند.

کتابخانه ها  فعالیت های  بازتعریف 
در ایام کرونا

فعالیت  گسترش  به  اشاره  با  وی 
شرایط  در  هم  آن  نهاد  فرهنگی  های 
راه  ما  مهم  کار  گفت:  کشور،  کرونایی 
اندازی محافل ادبی است . در این محافل 
به مناسبت های مختلف ملی و مذهبی و 
اجتماعی انجمن هایی را تشکیل می دهیم 
که در دوران کرونا پرکابردترین بخش های 
ارائه خدمات کتابخانه به شمار می رفتند. 

سمت  به  بیشتر  ما  کارهای  کرونا  ایام  در 
فضای مجازی رفت، در ماه های اول که 
های  کتابخانه  تعطیلی  دستور  کرونا  ستاد 
عمومی کشور را داد طبیعتًا نمی توانستیم 
از نهادهای دیگر فعالیت کنیم  مثل خیلی 
اما از همان سال ۹۳ بازتعریف کارهای نهاد 

کتابخانه ها آغاز شد.
مختارپور افزود: همان آغاز کتابخانه 
خدمات  ارائه  برای  محلی  عنوان  به  ها 
کرونا  مدیریت  به  کمک  برای  مختلف 
تبدیل شدند مانند دوخت و تولید و توزیع 
سیل  در  کمااینکه  اقالم؛  سایر  و  ماسک 
۹۸ نیز این قبیل فعالیت ها را داشتیم، به 
ویژه برنامه هایی که موجب تجدید روحیه 

آسیب دیدگان به ویژه کودکان می شود.
اند در دوران  کتابداران موظف شده 
کرونا کار خود را به صورت مجازی ادامه 
کتابخانه،  کتابدار یک  پویش هر  و  بدهند 
معرفی کتاب، و انواع برنامه های فرهنگی 
و آموزشی برای اعضای کتابخانه در حال 
نیز   ۹۹ سال  پایانی  ماه های  در  اجراست. 
از  اعضا  که  شد  اندازی  راه  کتاب  پیک 
خانه می توانند لیست خود را به کتابخانه 
ها بفرستند و کتابخانه ها کتاب را با پیک 
به دست آنها می رسانند و وقتی کتاب بر 
می گردد، در قرنطینه ای قرار می گیرد که 

دوره خود را طی کند.
وی در توضیح نحوه ضدعفونی کردن 
کتاب ها گفت: ما از همان ماه اول با شرکت 
های دانش بنیان و مراکز علمی، به دنبال 
کتاب  ضدعفونی  برای  دستگاهی  ساختن 
دو دستگاه ساخته شده  تاکنون  بودیم که 
و در حال آزمون است و در بخش هایی به 
دو  ها  این دستگاه  گرفته خواهد شد.  کار 
نوع هستند، یکی دستگاه های بزرگ، برای 
کتابخانه های مرکزی که می توانند ۲۰۰ 
کتاب را ضدعفونی و تمام صفحات آن را 
پاکسازی کنند. نوع دیگر دستگاه های قابل 
های  کتابخانه  برای  رومیزیست  یا  حمل 
را  بتوانند کتاب  های کمتری  کوچکتر که 

کنند. ضدعفونی 

بررسی موانع راه اندازی کتابخانه 
الكترونیک 

مختارپور ادامه داد: در سال های اخیر 
بیش از ۴۰ طرح پژوهشی توسط دانشگاه 
دانش  و  پژوهشی  و  علمی  مراکز  و  ها 
در  یا  شده  انجام  نهاد  سفارش  به  بنیان 
حال اجراست که مسابقه طراحی کتابخانه 
خدمت  طراحی  های  کارگاه  یا  عشایری، 
وطنان  هم  جمله  از  مختلف  اقشار  برای 
بندی  رتبه  سامانه  طراحی  یا  افغانستانی 
کتابخانه ها از جمله آنهاست. بخشی عمده 
نیازهای  شناسایی  به  نیز  طرحها  این  از 
منطقه ای و محلی کاربران بر حسب اقوام 
خود  که  دارد  اختصاص  گویش  و  زبان  یا 

مقدمه اجتماعی شدن کتابخانه است.
کتابخانه  طرح  توضیح  در  مختارپور 
در  طرح  این  گفت:  کتاب  بدون  های 
پژوهش  است.  آزمایشی  اجرای  مرحله 
در حال  و  است  انجام شده  کار  این  های 
شکل دادن به نمونه ای هستیم که ببینیم 
به چه مواردی  و  این کار شدنی است  آیا 
زیرساخت  ها  کتابخانه  نوع  این  دارد.  نیاز 
هایی را نیاز دارند که در کشور ما بخشی 

از آن فراهم نیست.
لکترونیک  ا نه  بخا کتا موضوع  در 
یکی از مهم ترین بخش های آن ناشران 
ما  کشور  در  متاسفانه  هستند  مولفان  و 
کتاب  تولید  به  حاضر  باید،  که  آنچنان 
الکترونیک نیستند. کتاب های الکترونیک 
باشند،  داشته  را  خود  قانونی  ضوابط  باید 
حمایت حقوقی داشته باشند. البته در چند 
و  الکترونیک  کتاب  تولید  نرخ  اخیر  سال 
استفاده  نحوه  اما  رفته  باال  صوتی  کتاب 
و ارائه آن دقت نظرهایی را می طلبد. در 
کتابخانه بدون کتاب سعی داریم با کمک 
مراکز دانش بنیان زمینه دسترسی کاربران 

به انواع منابع و خدمات را فراهم کنیم.
وی افزود: در مورد شهرها یا نقاطی 
که کتابخانه نداریم چند الگو را پیگیری می 
کنیم. یکی راه اندازی کتابخانه سیار است. 
ظرف چند سال گذشته تعداد قابل توجهی 
کتابخانه سیار راه اندازی شده به ویژه در 
اجتماعی.  دار  اولویت  و  محروم  مناطق 
الگوی دیگر تاسیس پیشخان کتاب است 

به ویژه در مناطق روستایی.
افزایش  برای  بر  تاکید  با  مختارپور 
مشارکت مردم و دیگر بخش ها در توسعه 
فضاهای کتابخانه ای عنوان کرد: کتابخانه 
بسط  برای  فرهنگی  فضای  ترین  مناسب 
عدالت فرهنگی و مردمی کردن فعالیت های 
فرهنگی است و می طلبد همه جامعه نسبت 
داری و مدیریت  نگه  و  توسعه و حفظ  به 

کتابخانه سهیم و حساس شوند.
برای  امیدواری  با اظهار  پایان  او در 
راه اندازی چند کتابخانه مرکزی در استان 
ها در سال جاری، بر عزم نهاد برای توسعه 
و تنوع خدمات خود به اقشار مردم و توجه 
کتابداران  اجتماعی  شان  ارتقای  به  بیشتر 

تاکید کرد.

بازتعریف فعالیت های كتابخانه ها در ایام كرونا

كتاب »سوار نخست« اثر »شاهرخ كاكایی« شاعر كرمانشاهی 
منتشر شد

 انتشارات سرانه، کتاب »سوار نخست« زندگی نامه کوروش بزرگ 
به نظم و سرایش شاعر کرمانشاهی، »شاهرخ کاکایی« را چاپ و روانه 

بازار کرد.
براق، کاغذ سفید مرغوب،  وزیری، جلد شومیز  در قطع  این کتاب 
اول  نوبت چاپ  نسخه،  هزار  تیراژ  تومان،  هزار   7۰ بهای  ۱۰۸ صفحه، 
۱۴۰۰، با صفحه آرایی »هستی مرادی« و طراحی جلد »فاطمه یزدانی 

فر« در ۱۱ فصل به چاپ رسیده است.
کاکایی، زاده سال ۱۳۴۵ کرمانشاه است و در بازار مشغول به کار 
توانایی خارق العاده ای در سرایش شعر دارد، چنان که دارای  است؛ وی 
اشعار بیشماری است که هنوز منتشر نشده است و تنها سه هزار بیت از 

آنها در قالب این کتاب چاپ شده است.
ژانر شعر در ادبیات داستانی یکی از ابزارهای بسیار با اهمیت است 
که اهداف و دغدغه ها و پیام نویسنده را به گونه ای آهنگین و موسیقیایی 

به مخاطبان می رساند.
برای خوانندگانی که عالقمند به خواندن شعر هستند، دریافت پیام 
نویسنده از این طریق لذت زیبایی بیشتری دارد؛ کم نیستند شاعرانی در 
کرمانشاه قلم می زنند و گاهی شاهد انتشار مجموعه ای شعر آنها هستیم.

چراکه  است  برخوردار  چندان  دو  اهمیت  از  نوشته  پیش  کتاب  اما 
تحقیقی-  لحاظ  از  کند که هم  روایت می  را  بزرگ  انسان  زندگی یک 
ده  و  مثنوی  که  شاعرانگی  گونه  لحاظ  از  هم  و  دارد  اهمیت  تاریخی 
هجایی سروده شده است و این کتاب اولین اثری است که از این شاعر 

توانمند به چاپ می رسد.

زبان شعر تنها ویژگی های صرفی، نحوی و واژگانی نیست
همین  شعر،  زبان  از  منظور  شد:  مطرح  امروز«  شعر  »زبان  نشست  در   
همه  اینها  اما  است،  معنایی  ویژگی های  و  واژگانی  نحوی،  ویژگی های صرفی، 
زبان شعر این نیست؛ اساسًا وقتی از زبان شعر می گویند یعنی گونه خاص استفاده 

از زبان، گونه خاصی که مربوط به زبان معمولی نیست. 
و  ادبیات  در  جستاری  سخن؛  برنامه  مجموعه  از  مجازی  نشست  اولین   
شعر پارسی با موضوع »زبان شعر امروز«، شامگاه سه شنبه ۱۱ خرداد در صفحه 

اینستاگرام خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در این برنامه با اجرای فاطمه عرب زاده، اسماعیل امینی شاعر و پژوهشگر 
حوزه ادبیات و لیال کردبچه شاعر و پژوهشگر حوزه شعر به ایراد سخن پرداختند.

 زبان شعر یعنی گونه خاص استفاده از زبان
گفت:  شعر  تعریف  درباره  امینی  اسماعیل  برنامه،  این  نخست  بخش  در 
درباره هر کلمه ای که میان زبان معمولی و زبان تخصصی مشترک است با برخی 
برداشت های آشفته و نادرست مواجه هستیم که مثال شعر یعنی چه؟ شما وقتی 
در یک زبان معمولی، به افراد معمولی که تخصصی ندارند، بگویید شعر چیست، 

غالبًا تصورشان این است که شعر کالمی است که وزن و قافیه دارد.

زبان شعر تنها ویژگی های صرفی، نحوی و واژگانی نیست
کسانی که درباره زبان شعر کار می کنند یا در جلسات اظهار نظر می کنند، 
غالبا خیال می کنند منظور از زبان شعر، همین ویژگی های صرفی، نحوی، واژگانی 
اساسًا  نیست.  این  زبان شعر  اما همه  این ها هست  است.  معنایی  ویژگی های  و 
وقتی از زبان شعر می گویند یعنی گونه خاص استفاده از زبان، گونه خاصی که 

مربوط به زبان معمولی نیست. 
خبر،  زبان  و  معمولی  گفتار  از  را  شعر  زبان  چیز  چه  اینکه  درباره  وی 
شده  تامالت  خیلی  باره  این  در  کرد:  عنوان  می کند،  جدا  علم  و  اطالع رسانی 
است. در بحث های محفلی و بحث هایی که در فضای مجازی رایج است، غالبًا 
حرف هایی که جالب باشد، بیشتر مشتری دارد تا حرفی که نیازمند تامل بوده و 

استداللی و علمی باشد.
حرف ها، حرف های مشتری پسندی است. این طور نیست که اگر من کلمه ای 
را روی کاغذ نوشتم، تغییر دادم و از ابعاد دیگری نگاه کردم، به مصداق می رسم. 
در این روزگار که ارتباطات ساده است، نظریه های علمی جابجا می شود که خیلی 
هم خوب است. وقتی چیزی جایی کشف می شود یا نظریه جدیدی می آید و برای 

محافل علمی جلب توجه می کند، به کشورهای دیگر هم سرایت پیدا می کند.
وی افزود: اما در ترجمه بعضی هایشان، خطاهایی شد که غلط ترجمه شد 
و  فهمید  و کج  بد  را  اصطالحات  از  بعضی  کرد.  ترجمه  ناشی گری  با  مترجم  و 

غلط ترجمه کرد. 
وی ادامه داد: این ترجمه های غلط، اینجا یک بنایی را گذاشت که آدم هایی 
از  ادبی چیست،  نقد  نظریه  جدید  و  زبانی جدید  نظریه  ببیند  بودند  که عالقمند 
روی همین ترجمه های شتاب زده و غلط، یک چیزهایی را خواندند و بعد در شعر 

پیاده کردند. مثاًل فرض کنید فرمالیسم.
درباره  و  درباره شعر  بیشتر  است.  ادبی  نقد  و  فرمالیسم یک شیوه مطالعه 
رمان و داستان نیز است و می خواهد نشان بدهد در شعر فرم های ادبی مهم تر از 
موضوع است و اساسًا فرم های ادبی است که شعر را شکل می دهد. این فرمالیسم، 
روشی در نقد ادبی و شناخت و تحلیل شعر بود. وقتی وارد کشورمان شد، برخی 
یعنی شعری می آفرینیم که فقط فرم است  و  گفتند که ما غزل فرم می گوییم. 
به معنا و محتوا توجه ندارد. اصال چنین چیزی در هیچ جای عالم نداریم. یعنی 

براساس یک نظریه مربوط به نقد ادبی، شعر خلق کردند.
 امینی درباره محتوای آثار مطرح کرد: ما وقتی متون کهن و حتی متون 
روزگار خودمان را می خوانیم، به عنوان کتاب علمی و حکمی و هدایت نمی خوانیم. 
برای هدایت و راهنمایی بشر نیست. متن می خوانیم و برای ما قصه و زیبایی است. 
آیا توقع داریم که آدم قرن هفتم و هشتم با ارزش های قرن پانزدهم شعرهایش 

را گفته باشد؟ طبعا نه، او با هنجارهای خودش شعر گفته است. 
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فرناز میرزالو

تهران، جوانان و شور انتخاباتی
فاطمه سادات حمیدیان 

کارشناس مدیریت شهری

اداره ی تهران، نیاز به تخصص و تجربه و تعهد  دارد نه چهره. این شهر 
بی صبرانه منتظر حضور متخصصانی است که دردهای آن را می شناسند 
و برای درمان آنها هم انرژی کافی دارند و هم انگیزه، نه کسانی که به 
واسطه ی افتخار آفرینی هایشان در عرصه هایی غیر از اداره ی شهر برای 
شهروندان آشنا هستند و نه به کسانی که به منظور دست یافتن به رانت 
های و فرصت های نامشروع برای چپاول شهر، با صرف اندکی از دارایی 

های بادآورده شان سبد رای خود را  باال خواهند برد.
 تهران نیاز به جوانان انقالبی متخصصی دارد که بداند کمیت و کیفیت  
اداره ی شهر، از کدام پای خود می لنگد، نه فالن چهره که با جنازه فالن 
هنرپیشه شهیر عکس بیاندازد یا زمانی که پای منافع نامشروعش به میان 

آید، رقبا را با ضربات فنی پای خود ناک اوت کند. ی
ادمان باشد، همین چهار سال پیش، جریانی که هم امکانات تبلیغی 
فراوان داشت و هم ادعا می کرد بهترین جریان برای اداره ی کشور است 
با عملکرد ضعیف که کسر ایران است ، شور انتخابات را از خانه ها ربودند 
، آسمان و ریسمان بهم ربط دادند تا برآمد سو را توجیه کنند که  دیوار 
حاشایشان کما فی السابق بلند خواهد بود، اّما این موضوع باعث نمی شود 
که جریان انقالبی کشور، خود را پیروز مطلق این انتخابات بداند و از مسیر 

گذشته ی خود درس نگیرد.
پیروز انتخابات پیش رو مردم هستند و شهروندان تهرانی،  همه کسانی 
که پا شهر و کشور را از آن خود میدانند و از الک به ما چه ربطی دارد خارج 
شده اند  و امید قلب ها ی خود را  به مصلح اجتماعی گره زده اند .  ریش 

سفیدانی که با هدف  خیر، پا بر عرصه نهاده اند.
عمومی شهروندان،  اقبال  کنار  در  که  کنند  فکر  نیز  مساله  این  به   
تعهد، تخصص، جوانگرایی مد نظر رهبر معظم انقالب و زندگی چهار ساله  
شهروندان تهران نیز در انتخاب نهایی نامزدهای انتخابات پیش رو، اهمیت 
دارد. باشد که صدای جوانان متولد دهه ی شصت، که در آتش ندانم کاری 
مدیران کشور، بخش زیادی از زندگی شان را بی کیفیت گذراندند، به گوش 
آنهایی که باید برسد تا نرود بر کودکان و نوجوانان فعلی کشور، آنچه که 

به آنها گذشت.

احقاق حقوق کارگران خدمات شهری و 
محیط زیست شهرداری تهران

کارشناس اقتصاد و مدیریت فرهنگی با اشاره به فاصله فاحش نگهداری 
برنامه من احقاق  اولویت   : المللی گفت  بین  به استانداردهای  پایتخت نسبت 
از دست رفته کارکنان و کارگران خط مقدم خدمات شهری و محیط  حقوق 

زیست شهرداری تهران است.
محسن وثوقی درباره علت شرکت در انتخابات شورای اسالمی شهر تهران 
اداره  در  ریزی  برنامه  و  مدیریتی  اشکالت  رفع  بنده  کلی  اظهارداشت:اهداف 
کالنشهر تهران تدوین قوانین آسان و قابل اجرا برای اداره بهتر شهر و هزینه 
کمتر برای نگهداشت کالنشهر تهران است چرا که هزینه نگهداشت پایتخت 

نسبت به استانداردهای بین المللی فاصله فاحشی دارد.
وی درخصوص اولویت برنامه هایش در شورای شهر تهران خاطر نشان 
کرد: اولویت برنامه من احقاق حقوق از دست رفته کارکنان و کارگران خط مقدم 

خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران است.
به گفته این کارشناس اقتصادی و مدیریت فرهنگی کار ذاتی شهرداری 
ها روفت و روب و جمع آوری زباله های سطح شهر است و کارگران خدمات 
کارگران  یادآوری کنم  در شهرداری هستند الزم  مقدم  کارگران خط  شهری 
خدمات شهری در گذاشته استخدام رسمی شهرداری بودند بعداز انقالب و در 
دوره شهرداری آقای کرباسچی و دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی قوانینی وضع 
شد که حقوق کارگران تضییع شد و استخدامی تبدیل به قرادادی و پیمانی شد.

وثوقی افزود:این باعث شد تنها قشر زحمتکش شهرداری ها یعنی کارگران 
خدمات شهری و محیط زیست از حقوق اولیه و آینده شغلی خود محروم شوند 
از مزایایی چون خدمات رفاهی و گردشگری، مزایای اسخدامی ،تعطیالت  و 
آخره هفته ، تعاونی مسکن و خدمات بهداشتی درمانی وغیره محروم هستند و 

تضمین  آینده شغلی ندارند.
وی ادامه داد:در صورت راه یابی به شورای اسالمی شهرتهران میخواهم 
در کوتاهترین زمان ممکن و تایید دیکر اعضای شورا به این احجافی که در حق 
کارگران خدمات شهری شده پایان دهم.تا این قشر زحتمکش را از حالت قردادی 
و شرکتی خارج و به استخدام رسمی شهرداری درآورده و کارگران اتباع را که 
هیچ گونه سند هویتی و نظارتی بر تعداد انها وجود ندارد را کنار بگذاریم تا زمینه 
اشتغال جوانان شهرتهران و دیگر شهرها را با تمام مزایای استخدامی یک فرد 
بهرمند کنیم و جالب بدونید فقط استفاده از منایع شهرداری فقط سودش به جیب 
شرکتها پیمانکاری شهرداری و دالالن نیروهای خدماتی و مافیایی روابط میریزد.

زل
ل ع

ص
ف

تصویری دیده نشده از جالل آل احمد و و برادر کوچکترش شمس
اختصاصی دنیای جوانان

از منظر من 
عشق دلیل است به عالَم
سجاد صادقی

اندوه من این است که در عصر حواشی
یک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشی

دریاچه قم باشی و بر زخم دل من
از شوری خود بر دلم هربار بپاشی

یک منبع عالِم خبر آورد که یک عمر
تو عامل هرگونه غم و درد و خراشی

از دست تو رنجور شد آبادی عاشق
ای وای به حال دل معشوقه ناشی

حاشا که دهاتی ست دل نازک و تنهام
امروز که دل بست به تو بچه کاشی

از منظر من عشق دلیل است به عالَم
در نزد تو هم باز چه کشکی و چه آشی

سنگین شده در سینه ی من قلب رئوفم
از دست تو ای کارگر سنگ تراشی
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زخم کاري رده بندي سني گرفت!

ل  یا سر قسمت  نخستین 
زخم کاری، به کارگردانی محمدحسین 
روز  عزتی  جواد  بازی  و  مهدویان 
سنی  رده بندی  با  خرداد   ۱۴ جمعه 
می شود.  منتشر  سال   ۱۵ باالي 
نمایش  در  مهدویان  سریال  اولین 

بیست  کتاب  از  است  اقتباسی  که  خانگی 
زخم کاری، نوشته محمود حسینی زاد مي باشد از روز جمعه ۱۴ خرداد با 
در نظر گرفتن رده بندی سنی از فیلیمو پخش می شود. سریال مهدویان 
یک نوآر ملتهب است و با تصمیم ساترا با درجه بندی سنی مناسب برای 
گروه سنی باالی ۱۵ سال عرضه خواهد شد. زخم کاری به تهیه کنندگی 
محمدرضا تختکشیان آماده پخش شده و جواد عزتی، رعنا آزادی ور، هانیه 
توسلی، سعید چنگیزیان و عباس جمشیدي فر به همراه مائده طهماسبي 

و مه لقا باقري بازیگران اصلی آن هستند.

مي خواهم زنده بمانم پخش مي شود

هم  ا می خو ل  یا سر پخش 
برخی  خاطر  به  که  بمانم،  زنده 
با  بود  افتاده  تاخیر  به  اختالف نظرها 
ناظر  نهادهای  و جلب نظر  مساعدت 
انجام می شود! در حالی که مخاطبان 

منتظر بودند قسمت جدید سریال می خواهم 
زنده بمانم ساخته شهرام شاه حسینی دوشنبه 
این هفته در شبکه نمایش خانگی عرضه شود، معاونت فرهنگی و هنری 
این سریال و توقف پخش آن  اینترنتی  ناجا خواستار جمع آوری نسخه  
شد! ساترا نیز دستور توقیف این سریال را داد تا اینکه نهایتا خبر رسید 
که با رایزني هاي انجام شده میان سازندگان سریال و نهادهاي مربوطه، 
مشکالت برطرف شده است و قسمت جدید این سریال امروز در اختیار 
کاربران فیلیمو قرار خواهد گرفت. مي خواهم زنده بمانم، پربیننده ترین 

سریال این روزهاي شبکه خانگي به شمار مي رود. 

گالیه شهرام ناظري از پخش کنسرت

ناظری خواننده کهنه کار  شهرام 
کشورمان  سنتي  موسیقي  محبوب  و 
شخصی  صفحه  در  مطلبی  انتشار  با 
در  سازها  دادن  نشان  نحوه  از  خود 
چند شب  که  دوست  آوای  کنسرت 

انتقاد  شد،  پخش  آنالین  به صورت  پیش 
این  کرد:  اعالم  او  کرد.  نارضایتی  ابراز  و 
برنامه اولین تجربه کنسرت آنالین برای اینجانب بود و خالی از برخی 
مشکالت نبوده است. بنده اگر می دانستم سازها را قرار است از نمای دور 
نشان بدهند، بدون شک با این مسئله و انجام آن به صورت جدی مخالفت 
می کردم. عملکرد اینجانب در این سال ها به وضوح نشان می دهد به دلیل 
همین نقطه نظرها و اختالف سلیقه ها که با صداوسیما داشته ام و اینکه 
در تلویزیون سازها را پشت اجسام مختلف پنهان می کنند، در  مدت این 

۴۰سال هیچگونه همکاری با رادیو و تلویزیون نداشته ام.
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دنیای جوانان نشریه ای است فرهنگی، اجتماعی، هنری و مستقل که به هیچ حزب و گروهی وابستگی ندارد  ضریب کیفی:  40

همراه با جشنواره جهاني فجر
احسان عبدي پور: همكاري با حمید 

فرخ نژاد لذت بخش بود
محمد حسین زاده

مقام  در  عبدی پور  احسان  ساخته  تازه ترین  میجر،  سینمایی  فیلم 
کارگردان است که در بخش سینمای سعادت سی و هشتمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر حضور دارد. فیلم در اتمسفر جغرافیایی بوشهر فیلمبرداری 
شده و داستان آن درباره موسی است که به دلیل مسائل مالی در فضایی 
متفاوت مشغول به کار است، با آمدن یک سگ در گمرک بوشهر مشکالتی 
بوجود می آید که پای موسی در آن گیر است. حمید فرخ نژاد در این فیلم 

عالوه بر بازی، تهیه کنندگی کار را نیز برعهده دارد.  
احسان عبدی پور فیلمساز جوان سینماي کشور که نشان داده تا چه 
اندازه مستعد و کاربلد است، در گفتگو با دنیاي جوانان درباره نزدیکی و 
منظر  از  میجر،  سینمایی  فیلم  گفت:  قبلی اش  آثار  با  فیلم  این  شباهت 
اجتماعی و در قالب یک اثر سینمایی که نقد اجتماعی مستقیم تری داشته 
باشد، با فیلم های پیشین من متفاوت است. آن فیلم ها نقد اجتماعی انسانی 
داشتند و داستان فردی را روایت می کردند که به طغیانی علیه اجتماع 
پیرامون خود می پردازد. در فیلم میجر، اجتماع و آدم هایی که می خواهند 
در آن تغییر ایجاد کنند، کاراکتر اصلی هستند. بنابراین از این منظر فیلمی 
متفاوت تر با دیالوگ های جدی تر است. داستان این فیلم واقعی اتفاق افتاده 
بود. فردی در خانه مان بود که در تماسی به واقعه ای که در زیر پوست 

شهر اتفاق می افتاد، اشاره کرد و همانجا قصه فیلم برایم شکل گرفت.
این کارگردان همچنین درباره حضور فیلم در جشنواره جهانی فیلم 
فجر اظهار کرد:  مهمترین مسئله برای من این است که در فضای مجازی 
یا حقیقی، مخاطبان بسیاری برای خرید دیجیتال یا فیزیکی بلیت فیلم 
پشت در ماندند و این اتفاق خستگی یک فیلمساز یا مولف در هر حوزه ای 
را درمی کند، یعنی سانس اول فیلم به پایان می رسد و نام فیلم مدام دهان 
به دهان می شود و مخاطبان بسیاری می خواهند فیلم را تماشا کنند. برای 
من این موضوع که مخاطبان بتوانند فیلم را تماشا کنند و پشت در نمانند 

بسیار مهم است.
احسان عبدی پور با اشاره به اینکه کرونا بر سینما اثرگذار بوده است، 
توضیح داد: در یک سال و نیم اخیر که سینما درگیر حوادثی به واسطه 
فیلم فرصتی  فنی  مراحل  و  مونتاژ  از  ما پس  و  است  شیوع کرونا شده 
برای دریافت بازخورد مخاطبان نداشتیم، نمایش فیلم در جشنواره جهانی 
فیلم فجر مهمترین بازخورد ما بود. حتی من و آقای کالری وقتی پس 
از سومین نمایش فیلم از سالن خارج شدیم ۳-۴ نکته یافتیم که باید در 
به دلیل برگزاری جشنواره در سینما  این فضایی که  اعمال کنیم.  فیلم 
حادث می شود، جزییات را به فیلمساز یادآوری می کند تا نقاط ضعف اثر 
خود را پیدا و اصالح کند. به همین دلیل نمایش فیلم در جشنواره جهانی 

فیلم فجر اتفاق بسیار خوبی بود و از این بابت خوشحالم.
بازیگر  به عنوان تهیه کننده و  با حمید فرخ نژاد  او درباره همکاری 
فیلم نیز گفت: در سال های دانشجویی ام فیلمنامه ای به یک بازیگر دادم 
بازیگر حمید فرخ نژاد است. من در زمان  این  او همکاری کنم و  با  که 
فیلمبرداری  عاشق زمان های پرت بین پالن ها بودم تا با محمود کالری و 
فرخ نژاد حرف بزنم. حمید فرخ نژاد، آخرین کاری که در فیلم سینمایی میجر 
انجام داد، بازیگری بود. از ایده مرکزی فیلم با هم سر یک میز نشستیم 
و پینگ پنگی به تبادل ایده ها پرداختیم. من را بسیار دموکراتیک هدایت 
کرد و چند روز مانده به فیلمبرداری هم گفت هر طور که عالقمندی و به 

آن ایمان داری بگو تا همانطور فیلمبرداری را آغاز کنیم.
از  دیالوگ ها  این  گفت:  پایان صحبت هایش  در  عبدی پور  احسان 
دهان هر کسی بیرون نمی آید، هر چند که تعارفات رفتاری هستند اما به 
من فیلمساز می گوید، همه امکانات را در اختیارت قرار می دهم تا بتوانی 
فیلم خود را بسازی. چنین رفتار و برخوردی نشانه هوش است. همچنین 
در نگارش فیلمنامه بسیار نکات مثبتی را مطرح و از به ترکستان رفتن 

آن جلوگیری کرد. تجربه همکاری با او و کالری بسیار لذتبخش بود.

نه زشت و نه زیبا اکران آنالین شد

به  نه زیبا،  و  نه زشت  نمایش 
نویسندگی و کارگردانی حسن دادشکر 
کانون  اینترنتی  پایگاه  در  امروز  از 
نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش 
اکران آنالین مي شود. این نمایش از 
تولیدات سال ۱۳۸۳ مرکز تولید تئاتر 

فکری  پرورش  کانون  عروسکی  تئاتر  و 
کودکان و نوجوانان است که در ادامه  طرح نمایش نما از امروز در سایت 
th.kpf.ir اکران خواهد شد. داستان این نمایش درباره پسر جوانی 
است که از زشتی صورت و تمسخر اطرافیانش رنج می برد و به دنبال 
علت زشتی خود است. او با راهنمایی مرشد، راهی سرزمین باختر می شود 
تا از ۳حکیم دانا، علت زشتی اش را بپرسد. خداداد پس از عبور از جنگل، 
با پیرمردی روستایی، زاهدی درستکار و یک ماهی بزرگ مواجه می شود 

و هر یک از آنها نیز خواهان حل مشکل شان هستند...
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محمد حسین زاده

ــن  ــر در ای ــي فج ــنواره جهان جش
دوره خــود فیلم هایــي از ســینماي ایــران 
را بــه نمایــش درآورده کــه فیلمســازان 
جــوان آنهــا را ســاخته اند و ایــن یعنــي 
جوان هــا  بــراي  مناســب  فرصتــي 
ــتعدادهاي  ــه اس ــوند و البت ــده ش ــا دی ت
خــود را نشــان دهنــد. فیلــم ســینمایی 
گیســوم، در بخــش ســینمای ســعادت 
ســی و هشــتمین جشــنواره جهانی فیلم 
فجــر حضــور دارد. فیلمــی که نخســتین 
ــی و  ــد به توی ــش نوی ــاخته کارگردان س
ــت.  ــده آن اس ــعدی تهیه کنن ــعید س س
داودنــژاد،  رضــا  آهنگرانــی،  پــگاه 
مــارال بنــی آدم، حســین صوفیــان، 
شــبنم گــودرزی، ســلمان فرخنــده، 
پارســا بهشــتی، شــهرزاد حســاس 
و بــا هنرمنــدی شــاهرخ فروتنیــان 
بازیگــران ایــن فیلم ســینمایی هســتند. 
در خالصه داســتان گیســوم آمده اســت: 
سینه ســرخ پرنــده عجیبیه؟!، بهــارا میره، 
زمســتونا برمی گرده، از ســرما و ســختی 
نمی ترســه، کــوچ نمی کنه، دونــه اش رو 
پیــدا میکنــه، یا لونــه اش رو تغییــر میده، 

ــرخیم.... ــینه س ــون س ــا همه م م

-موضــوع و ایــده گیســوم از کجــا 
شــکل گرفــت و چطــور شــد بــه ایــن 

قصــه رســیدید؟
*در دورانــی کــه ایــران تحصیــل 
کــردم و بعــد به فرانســه رفتــم، همزمان 
روی ۳ قصــه مشــغول کار بــودم. هــر ۳ 
ــط  ــاوت رواب ــاد و تف ــاره تض ــه درب قص
انســانی و قضاوت هــای مختلــف از 
ــان  ــت از می ــت. در نهای ــگاه آدم هاس ن
۳ قصــه، گیســوم، شــکل گرفــت و 
توانســتیم آن را بســازیم. در دورانــی کــه 
در فرانســه بــودم و همیــن االن هــم که 
در ایــران هســتم، ایرانی هــای دورگه ای 
ــنی و  ــای س ــه در دهه ه ــم ک را می بین
نســلی مختلــف هســتند و جالــب اســت 
ــن  ــب ای ــال ترکی ــه دنب ــا ب ــه این ه ک
هویــت و شــناخت آن  هســتند و حتــی 
زندگــی در ایــران را بــه  کشــور دیگــر 
ــراد  ــن اف ــه ای ــد و هم ــح می دهن ترجی
ــرای  ــتند، ب ــی داش ــفر قهرمان ــک س ی
اینکــه کشــور خــود را بشناســند و هیــچ 

ــا  ــا م ــه ب ــش و لهج ــی در گوی تفاوت
ــر  ــا بهت ــی فارســی را از م ــد و حت ندارن
صحبــت می کننــد. بــرای پرداخــت 
قصــه گیســوم مــن گرته بــرداری کــردم 
و از چنــد قصــه در هــم درآمیختــه شــده 
ــه  ــه  قص ــی ک ــردم و هرجای ــره ب به
خواســت بــه نتیجه برســد، گــره دیگری 
قــرار دادم. در واقــع تــالش شــده ایــن 
قصه هــا ماننــد دومینــو بــا یــک ریتــم و 
ســرعت بــاال کــه عــالوه بــر کارگردانی 
و دکوپــاژ ریتــم تدوینــی مهدی ســعدی 
بــه عنــوان تدوینگــر نیــز در آن بســیار 

اثرگــذار اســت،  کار پیــش بــرود.

ــس مشــاهدات شــما در طــی  -پ
شــکل گیری  باعــث  ســال ها  ایــن 
ــه  ــه ای ک قصــه گیســوم شــد و دغدغ
ــاری  ــای رفت ــاد و تناقض ه ــاره تض درب

انســان ها داشــتید؟
* یــک بخشــی بلــه، مثــال قصــه 
پرویــز یارمحمــد جــزو مشــاهدات مــن 
ــن اتفــاق ســال ۶۰ رخ  ــود، چــون ای نب
داده زمانــی کــه مــن متولــد نشــده بودم 

امــا واقعــی اســت.

ــا  ــید ت ــول کش ــدت ط ــه م -چ
ــر  ــد نظ ــه م ــه ای ک ــه نتیج ــه ب قص

داشــتید برســد؟
کردیــم  بازنویســی  *بارهــا 
ــا  ــن ب ــه تمری ــی ک ــی در دوران و حت
ــز  ــم نی ــرده بودی ــاز ک ــران را آغ بازیگ
ایــن بازنویســی ها ادامــه داشــت.  جالب 
اســت کــه بدانیــد مــا حــدود ۲۰ دقیقــه 
ــار فیلمبــرداری هــم  از فیلــم را یــک ب
ــد آن را  ــردم بای ــس ک ــا ح ــم، ام کردی
حــذف کنیــم. چــرا کــه بــه نظــرم ریتم 
زندگــی امــروزی مــا و شــنیدن قصه هــا 
تغییــر کــرده اســت و بــه همیــن علــت 
ــم  ــر گرفت ــودم در نظ ــرای خ ــری ب مت
ــز  ــان نی ــینمای جه ــا در س ــه باره ک
ــینمای  ــن س ــی در  همی رخ داده و حت
ایــران نیــز از ایــن دســت آثــار داشــتیم 
ــک  ــان و تی ــم زم ــاس ریت ــه براس ک
تیــک ثانیــه شــمار ســاعت،  ایــن ریتــم 
شــروع بــه کــم شــدن می کنــد و ســعی 
کردیــم ایــن را در گیســوم رعایت کنیم. 
ــی  ــر زمان ــه صف ــه از لحظ ــی قص یعن
شــروع می شــود واز داده هایــی کــه 
ــان  ــود، در پای ــب داده می ش ــه مخاط ب

ــی  ــن درآمیختگ ــتیم. ای ــتان کاس داس
ــه  ــت ک ــی اس ــل بازنویس ــه حاص قص
تــالش کردیــم بدســت آیــد و امیــدوارم 
کــه ایــن اتفــاق رخ داده باشــد و مــورد 

ــرد. ــرار گی توجــه مخاطــب ق

-قصــه اصلــی شــما قصــه یافتــن 
گمشــده ای اســت کــه در کنــار آن قصه، 
یــک گــروه دوســتانه بــا گره هــای 
مختــص بــه خــودش را نیــز  می بینیــم. 
امــا جالــب اســت کــه بــه نظر می رســد 
ــد در  ــه بع ــی ب ــک جای ــه دوم از ی قص

ــم رهــا می شــود. چــرا؟ فیل
ــکانس هایی  ــا و س ــا بخش ه *م
داشــتیم کــه بایــد برمی گشــتیم بــه این 
گــروه امــا فکــر می کنــم آنهــا قصه های 
ــد ســناریوی  ــه بای دیگــری هســتند ک
ــن  ــتیم. ای ــش می نوش ــری را برای دیگ
چندگانگــی بــه عمــد در ادبیــات مــدرن 
نیــز  وجــود دارد. در واقــع  جریــان 
ســیال ذهــن و پــرش زمانــی و مکانــی 
در ادبیــات مــدرن وجــود دارد کــه مــن 

از پــرش زمانــی و مکانــی در فیلــم 
ــه ای  ــل جبه ــه دلی ــردم. ب ــتفاده نک اس
کــه در مقابــل ایــن جریــان وجــود دارد 
و گاه بــا تخریــب یــا تحقیــر فیلمســاز 
همــراه اســت، ســعی کــردم ایــن اتفــاق 
ــن  ــه ای ــته ب ــی آهس ــد و خیل رخ نده
ســمت حرکــت کنــم. مخاطــب عــادت 
کــرده اســت یــک قصــه را بشــنود و آن 
را ادامــه دهــد و مــن تــالش کــردم، بــا 
چند داســتانکی، ســردرگمی، هوشمندی 
و حــدس، مخاطــب را همــراه کنــم کــه 
ــوده  ــق ب ــه موف ــن زمین ــدوارم در ای امی
ــد  ــما بای ــوال ش ــخ س ــم. در پاس باش
ــروع  ــع ش ــا جم ــه ب ــه قص ــم ک بگوی
نمی شــود، بلکــه بــا فــرد اغــاز می شــود 
و بــا یــک تکانــه، او حرکت خــود را آغاز 
ــاط  ــد. در ارتب ــه می ده ــد و ادام می کن
ــا ایــن تکانــه، یکســری آدم دور هــم  ب
جمــع می شــوند، امــا از یــک جایــی او 
بــرای ادامــه مســیر بایــد تنهــا راهش را 

ادامــه دهــد.

اساســی  برچــه  -لوکیشــن ها 
ــا و  ــانه گذاری ه ــدند؟ نش ــاب ش انتخ
نمادهایــی وجــود دارد کــه مخاطــب را 

بــه آن ارجــاع می دهیــد؟
ــه ۲ ســال  گشــتم و  ــک ب *نزدی
ــردم. بخــش  لوکیشــن ها را انتخــاب ک
فرانســه را بــا دکور ســاختیم و از خانه ای 
کــه دیــده بــودم و مدنظــرم بــود عکس 
گرفتــم.  در نهایــت نیــز توســط طــراح 
صحنــه مرتضــی فربــد طراحی شــد. در 
ایــن میــان مانــا یزدانــی امیــری طــراح 
ــام  ــود و تم ــا ب ــراه م ــز هم ــاس نی لب
نقطه گذاری هــای ســفر قهرمــان فیلــم 
را بــا هــم  بررســی کردیــم و در فیلــم 
نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. ایــن 
ــم جــاده ای  ــک فیل ــه ی ــم شــبیه ب فیل
ــه  ــن نشــانه ها شــروع ب ــا ای اســت و ب
حرکــت می کنــد. در نهایــت نیــز تمــام 
ــاع  ــه ارج ــانه هایی ک ــا و نش عکس ه
داده می شــود را مخاطــب  در فیلــم 

می بینــد.

-انتخــاب بازیگــران بــر چــه 
بــود؟ اساســی 

*مــا ۳ مــاه پیش تولیــد داشــتیم و 
بــا بازیگــران مختلفــی صحبــت کردیم، 
ــکل گیری و  ــتان و ش ــروه دوس ــا گ ام
ــد  ــودف بای انتخــاب آن بســیار مهــم ب
بــه نحــوی بازیگــران انتخاب می شــدند 
کــه تــوازن بهــم نریــزد. در نهایــت بــه 
ایــن ترکیــب رســیدیم کــه بــه نظــرم 
ترکیــب خوبــی اســت. نزدیــک بــه یک 
مــاه و نیــم نیــز بــا ایــن گــروه تمریــن 
ــز ۲  ــدر نی ــش پ ــورد نق ــتیم. در م داش
گزینــه داشــتیم که هــر ۲ جــواب مثبت 
دادنــد، امــا می خواســتم گزینــه متفاوتی 
داشــته باشــم بــا همــه پدرهایــی کــه در 
ســینمای ایــران دیــده بودیــم و تــالش 
ــد  ــد، بع ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــم ک کردی
ــه جمــع  از اینکــه شــاهرخ فروتنیــان ب
ــدر  ــم چق ــاس کردی ــت احس ــا پیوس م
ــرای روایــت  انتخــاب درســتی اســت ب
قصــه و صــدای او به کیفیــت روایی کار 
بســیار کمــک می کــرد، حــاال مخاطــب 
بایــد نظــر بدهــد کــه آیــا ایــن  انتخــاب 

درســت بــوده اســت یــا نــه.

-در ســکانس آخــر از  نمــای 
دوربیــن معکــوس اســتفاده کردیــد، 

بنابرایــن دوســت دارم کمــی دربــاره این 
ــد؟ ــح دهی ــن توضی ــدی نمادی پایان بن

بصــری  کیفیــت  بایــد  *مــا 
یــا  و  ببریــم  بــاال  را  کارهای مــان 
بســنده کنیــم بــه همینــی کــه هســت. 
ــم  ــدی فیل ــان بن ــن پای ــرم ای ــه نظ ب
ــرا آن را انتخــاب  ــه چ ــن ک اســت و ای
ــه  ــل قص ــه فاع ــت ک ــن اس ــردم ای ک
فیلــم، دوربیــن اســت و از صفــر زمانــی 
ــز   ــک چی ــده  و ی ــده ش ــز دی ــم نی فیل
ــا را از  ــام نماه ــا تم ــوده نیســت. م بیه
زوایــای مختلف گرفتیــم. دوربین فاعل، 
یــک حرکــت و رونــد بــه شــدت جدیــد 
در ســینمای جهــان اســت و دریچــه ای 
کــه بــاز می کنــد یــک بــازی موثــر دارد. 
در واقــع در پایــان بنــدی ایــن دوربیــن 
اســت کــه از نفــس می افتــد و اینگونــه 

ــد. ــام  می رس ــه اتم ــم ب فیل

-شــما تحصیلکــرده ســینما در 
فرانســه هســتید، فرهنــگ ایــن ســینما 
تــا چــه انــدازه روی شــما اثــر گذاشــته 

اســت؟
ــی و  ــع کارشناس ــن در مقط *م
ــات  ــی و ادبی ارشــد در رشــته کارگردان
نمایشــی در ایران تحصیل و در کنارش 
ــه فرانســه  ــد ب ــا بع کار هــم کــردم ام
رفتــم و آنجــا ســینما خوانــدم و در 
مدرســه تئاتــر ملــی فرانســه کارگردانی 
ــه  ــر را ادام ــن تئات ــی میزانس و طراح
دادم. آنچــه بــر مــن اثــر گذاشــته ایــن 
ــی  ــوم زندگ ــینما مدی ــه س ــت ک اس
ــان ماســت،  ــروز و روح زندگــی جه ام
ــه  ــت. ب ــروزی نیس ــه ام ــی ک در حال
طــور مثــال در شــاهنامه فردوســی مــا 
ــتان  ــا در بوس ــم. ی ــینما را می بینی س
ســعدی نیــز بــه همیــن شــکل اســت 
ــوح  ــه وض ــینمایی ب ــای س و مدیوم ه
ــس   ــد، پ ــی می کنن ــا خودنمای در آن ه
ــق  ــم متعل ــه گفت ــور ک ــینما همانط س
ــته های  ــت و از گذش ــروز نیس ــه ام ب
دور در زندگــی مــا جریــان داشــته 
اســت. ســینما بــرای مــن از »خشــت و 
آینه«، »گاو« و »درشــکه چی« شــروع 
می شــود و برنگاهــم اثرگذاشــته اســت. 
گام بــه گام ســینما را با این ها شــناختم 
و در نهایت ســینمای قصه گــوی ایتالیا 
و ســینمای تروفــو در فرانســه کــه 
ــد  ــه دارن ــتند و چندالی ــای مس قصه ه
ــگاه در مــن   ــن ن در شــکل گیــری  ای

نقــش داشــته اند.

-حضــور فیلــم شــما در جشــنواره 
جهانــی فجــر تــا چــه انــدازه می توانــد 

بــه دیــده شــدنش کمــک کنــد؟
فجــر  فیلــم  ه  ر ا جشــنو *
وحضــورش در فیاپــف بســیار مبــارک 
ــا  ــم م ــور فیل ــز، حض ــت و دل انگی اس
ــن دوره از جشــنواره بســیار  ــم در ای ه
ــل از  ــم قب ــن فیل ــت. ای ــایند اس خوش
ــود، از  ــی ش ــا رونمای ــه اینج ــن ک ای
ــه  ــن، کلکت ــورهای آرژانتی ــوی کش س
هنــد و مســکو روســیه درخواســت 
ــم  ــی پوســتر فیل حضــور داشــت و حت
ــرار  ــان  ق ــایت جشنواره هایش را در س
دادنــد، امــا مــا فیلــم را ارائــه ندادیــم و 
ــازه  ــم اج ــی فیل ــده بین الملل پخش کنن
ــت در  ــن گف ــه م ــداد و ب ــن کار را ن ای
گام اول بایــد بــه عنــوان فیلمســاز 
داخلــی  دیــده شــوی و بومــی باشــی 
ــی  ــوی. یعن ــی ش ــی بین الملل ــا بتوان ت
در جامعــه خــودم بایــد شــناخته شــوم و 
بعــد در جامعــه جهانــی و از ایــن بابــت 
بســیار خوشــحالم. نمی دانــم گام هــای 
ــر  ــود. از نظ ــه می ش ــم چ ــدی فیل بع
مــن گیســوم، تمــام شــده و بــه زودی 
ــه  ــم؛ چ ــروع می کن ــدم را ش کار جدی
ــود،  ــه نش ــود چ ــده ش ــم دی ــن فیل ای
ثمــره آن  توشــه مــن بــرای راه هــای 

ــت. ــدی اس بع

روزنامه سراسری
نسل جوان روزنامه  تنها 
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